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2 BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Zakończył się rok szkolny i choć zaczęły się wakacje, nie oznacza 

to, że w szkołach i przedszkolach przez ponad dwa miesiące będzie 
pusto i zalegnie cisza. Wręcz przeciwnie. Nawet gdy nie ma dzieci, 
w szkolnych murach jest dość głośno i wiele się dzieje. Największe 
prace planowane są w Szkole Podstawowej nr 1, która przejdzie 
dość gruntowną modernizację. Przede wszystkim zmieni się wygląd 
budynku głównego, małej sali gimnastycznej i budynku garażowego, 
a także wyremontowana zostanie kuchnia. Rozpoczęliśmy również 
projektowanie boisk i „Jedynka” wkrótce powinna doczekać się po-
dobnego kompleksu jak szkoła na Wilanowie.

Prace trwają też w Szkole Podstawowej nr 2. Budynki przechodzą 
termomodernizację, zmienia się wygląd szkoły. W tej szkole remontu 
doczeka się także stołówka, a częściowej wymianie zostanie poddana 
zużyta i awaryjna instalacja wodno - kanalizacyjna. W ubiegłym roku 
największe przeobrażenie przeszła „Trójka”, więc obecnie zaplano-
wane zostały tutaj tylko prace wewnątrz budynku, natomiast w Szkole 
Podstawowej nr 4 wyremontowany zostanie dach budynku głównego, 
przebudowane będą schody zewnętrzne, a nowy „image” zyskają 
szatnie i sale lekcyjne. Wkrótce powinna także ruszyć kontynuacja 
budowy boisk. Z kolei w „Siódemce” w wakacje przewidujemy remont 
korytarza w bloku „B”, natomiast w przedszkolach wymieniona zosta-

nie instalacja wodocią-
gowa i przeciwpożaro-
wa, planujemy również 
wykonanie oświetlenia 
awaryjnego. 

Są inwestycje, na 
których nie można stra-
cić, a inwestowanie w 
oświatę jest tego do-
skonałym przykładem, 
dlatego inwestycje w 
szkoły i przedszkola – a 
tym samym w ludzi – są 
jednym z naszych prio-
rytetów. Życzę wszystkim uczniom wesołych i bezpiecznych wakacji, 
a nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym – odpoczynku po 
ciężkim roku szkolnym. W tym czasie my zajmiemy się pracami bu-
dowlanymi, aby wszyscy mogli wrócić po wakacjach do pracy i nauki 
w lepszych warunkach.

Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Giżycka

O Filipie Czerniawskim piszemy w każdym numerze, w tym roku po-
magamy mu bowiem jako miasto. Chłopiec urodził się z przepukliną opono-
wo – rdzeniową i rozszczepem kręgosłupa, jest już po dwóch operacjach i 
czeka właśnie na trzecią. Tę, która pozwoli mu wreszcie na zawsze odstawić 
kule i poruszać się samodzielnie. Wstępny koszt zabiegu to ponad 80 tysięcy 
złotych. I sporo, i tak niewiele zarazem, by 10-latek zaczął żyć tak jak jego ró-
wieśnicy. Drodzy Państwo, pomóżmy Filipowi, wesprzyjmy jego najbliższych 
w zebraniu środków na operację! Liczy się każdy dzień i każda złotówka. 
Pieniądze można wpłacać na subkonto nr  

Osiemdziesiąt tysięcy i Filip na zawsze odrzuci kule!

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

„Nie ma, nie ma wody na pustyni” – śpiewała niegdyś Beata Ko-
zidrak, a my, parafrazując słowa nieśmiertelnego przeboju „Bajmu” 
sprzed prawie czterech dekad, możemy zaśpiewać: „Nie ma, nie ma 
wody na pływalni”. Nie ma, bo została spuszczona. W pierwszym wa-
kacyjnym miesiącu tradycyjnie nie pokąpiemy się na giżyckim base-
nie, trwa bowiem coroczna przerwa technologiczna. To czas m.in. na 
drobne naprawy, usunięcie ewentualnych usterek wynikłych podczas 
użytkowania, uzupełnienie ubytków i inne prace konserwacyjno - po-
rządkowe. Jak informuje kierownik naszej pływalni Andrzej Flisiak, 
woda do niecki powróci pod koniec lipca, a już od 1 sierpnia na basen z 
pewnością będą wracać stali klienci.                                           bz

W lipcu kąpiemy się w Niegocinie
Burmistrz Giżycka zatwierdził podział środków na realizację za-

dań publicznych na rzecz mieszkańców w drugim konkursie z zakre-
su ochrony zdrowia. Tym razem do podziału było 60 tysięcy złotych 
(łączna wartość wniosków przekraczała 82 tysiące), a granty otrzymali: 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną (35 000 zł), Giżyckie Stowarzyszenie Miłośników Koszyków-
ki (10 000 zł), Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych 
„Podaruj dziecku radość” (7 000 zł), Giżyckie Stowarzyszenie Osób z 
Chorobą Parkinsona, Ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany” (5 000 zł) oraz 
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niesłyszących „Nie Migaj Się” (3000 zł). 

bz

Granty dla pięciu stowarzyszeń

Czarny scenariusz, według którego na nowe rondo będziemy mu-
sieli jeszcze sporo poczekać, może się, niestety, sprawdzić. Po tym, 
jak wykonawca prac na skrzyżowaniu ul. Świderskiej i Nowowiejskiej 
z szosą Obwodową dwukrotnie nie dotrzymał terminu zakończenia 
zadania (czego skutkiem było naliczenie kar za zwłokę w wysokości 
około 16 tysięcy złotych dziennie) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

Rondo nie w tym roku? i Autostrad Oddział w Olsztynie wezwała go do bezwzględnego zakoń-
czenia robót do 30 sierpnia. 

– Niewywiązanie się z terminu określonego w wezwaniu będzie 
podstawą do podjęcia przez nas działań zmierzających do rozwiązania 
umowy – mówi Karol Głębocki, specjalista do spraw komunikacji 
GDDKiA w Olsztynie. – Jeśli dojdzie do rozwiązania umowy, to wów-
czas wykonawcę, który dokończy zadanie, wyłoni prawdopodobnie 
kolejny przetarg. A to oznacza, że zakończenie prac przesunie się w 
rezultacie na przyszły rok.                   bz
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WAKACJE

Pod koniec maja zakończyła się całoroczna międzyszkolna rywaliza-
cja sportowa o Nagrodę Burmistrza Giżycka. W zmaganiach w starszej 
kategorii wiekowej (roczniki 2003 - 2005) najlepsza okazała się Szko-
ła Podstawowa nr 1 (535 pkt), a podium uzupełniły „Dwójka” (500 pkt) i 
„Czwórka” (335 pkt). Czwarte miejsce przypadło Szkole Podstawowej nr 7 
(240 pkt), a stawkę zamknęła wilanowska „Trójka”. W klasyfikacji rocznika 
2006 i młodszych triumfowali młodzi sportowcy ze Szkoły Podstawowej nr 
4, którzy zgromadzili 900 „oczek”, ale tylko o 30 punktów mniej zdobyli ich 
waleczni rywale z „Siódemki”. Na kolejnych pozycjach rywalizację ukoń-
czyły: SP nr 1 (325 pkt), SP nr 3 (280 pkt) i SP nr 2 (195 pkt). Wszystkie 
placówki otrzymały po dwa puchary oraz nagrody pieniężne (SP 1 i SP 
4 – po 3500 zł, SP 7 – 2200 zł, SP 2 – 2000 zł, a SP 3 – 1200 zł). Opieku-
nami szkolnych sportowców byli: Kamilla Tomaszewska, Renata 
Pawelec, Mirosław Ambroch, Tomasz Kazukiewicz, Piotr 
Trochim, Jolanta Świderska, Krzysztof Rogowski, Marek 
Radzewicz, Anna Rogowska, Wojciech Prokopowicz, Mi-
łosz Kołodziejczyk, Grzegorz Bierć, Marcin  Łobodziński, 
Iwona Kochanowska, Renata Szuszkiewicz, Krzysztof 
Maksimowski, Antoni Piotrowski, Radosław Budziński, 
Leszek Biały, Elżbieta Krajewska,  Jarosław Józwik, Da-
riusz Pstrak, Wojciech Żukowski, Sławomir Treszczyń-
ski. Elżbieta Charzyńska i Piotr Grodzki. Międzyszkolna rywa-
lizacja o Nagrodę Burmistrza odbyła się już po raz 27., a jej koordynatorem 
był MOSiR w Giżycku.                                        Bogusław Zawadzki

„Jedynka” i „Czwórka” na szczycie
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku zachęca dzieci 

i młodzież do aktywnego spędzenia wakacji. W lipcu i sierpniu 
zajęcia pod okiem doświadczonych instruktorów i trenerów pro-
wadzone będą na „Orliku” przy Szkole Podstawowej nr 7, na plaży 
miejskiej i w hali przy ul. Mickiewicza. Jeśli „Orlik”, to – oczywi-
ście – raj dla amatorów piłki nożnej. Chłopców urodzonych w roku 
2006 i młodszych Marek Grochowski (tel. 609-501-772) za-
prasza na trzy turnieje dzikich drużyn (3 lipca, 9 lipca i 6 sierpnia 
o godz. 11.00), a wszystkich z rocznika 2007 i młodszych – na 
otwarte treningi piłki nożnej (od 10 lipca w każdą środę w godz. 
11.00 - 12.00). Jeśli ktoś od kopanej woli piłkę odbijaną, powinien 
jak najszybciej skontaktować się z Piotrem Grodzkim (tel. 
668-827-357), który nad brzegiem Niegocina poprowadzi waka-
cyjne zajęcia siatkówki plażowej (każdy poniedziałek i środa w 
godz. 10.00 - 11.30). Miłośników sztuk walki, a w szczególności 
aikido, zachęcamy natomiast do odwiedzenia pachnącej jeszcze 
remontem sali MOSiR przy ul. Mickiewicza. Tam do końca lipca 
na dzieci w wieku 5-8 oraz 9-15 lat czekać będzie sensei Jacek 
Szpakowski (tel. 795-649-731). Zajęcia dla młodszej grupy 
zaplanowane są we wtorki i czwartki (godz. 10.30 - 12.00) oraz 
w środy (godz. 17.30 - 19.00). Dziewięciolatkowie i starsi będą 
ćwiczyć w te same dni, tyle że we wtorki i czwartki od godz. 9.00, 
a w środy – od godz. 16.00. 

               bz 

Na „Orliku”, plaży, w sali

Drodzy Czytelnicy! Pozazdrościliśmy uczniom i… również robimy sobie letni antrakt

– pierwszy w trzyletniej historii Waszego ulubionego miesięcznika. Kolejne wydanie

„Mojego Giżycka" ukaże się na przełomie sierpnia i września. Odpoczywajcie,

opalajcie się (ale z umiarem) i przysyłajcie do nas zdjęcia z wakacji

(redakcja@gizycko.pl)  zrobimy z nich fantastyczną supergalerię!

Do zobaczenia za kilka tygodni!

„Moje Giżycko" także wybiera się na wakacje…

Ostatni dzwonek rozbrzmiał 19 czerwca w 26 tysiącach polskich 
szkół – ku bezgranicznej uciesze ponad 5 milionów kształcących 
się w nich młodych ludzi (i pewnie nie mniejszej radości braci peda-
gogicznej). Wśród szczęśliwców byli ostatni gimnazjaliści i pierwsi 
od lat absolwenci ósmych klas. We wrześniu trafią oni do liceów, 
techników i szkół branżowych, co wielu ludziom od dawna spędza 
sen z powiek. Trzeba będzie bowiem zapewnić miejsca prawie 730 
tysiącom nastolatków (także w internatach), których z racji „podwój-
nego rocznika” jest w tym roku dwa razy więcej niż w latach ubie-
głych. Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej problemu nie ma, 
a wszystko jest pod kontrolą. Czy faktycznie? O tym przekonamy 
się już za dwa miesiące.                  Bogusław Zawadzki

Nadciąga „podwójny rocznik” – Ministerstwo nie widzi problemu

W Szkole Podstawowej nr 7 tegorocznych absolwentów różami poże-
gnali ci, którzy dziesięć miesięcy temu rozpoczęli szkolną edukację
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Ciekawą wakacyjną ofertę ma dla najmłodszych Miejska Biblioteka 
Publiczna. Od 16 lipca do końca sierpnia w budynku przy ul. Mickiewi-
cza (a konkretnie w Czytelni dla Dzieci) można będzie połączyć przy-
jemne z pożytecznym. I tak wtorki będą zapewne ulubionymi dniami 
miłośników gier planszowych, środy pokochają zaś amatorzy zagadek, 
rebusów i innych zabaw słowem. Czwartki zatytułowano: „Pora na bajkę 
z jeziora”, a to dlatego, że zaplanowano na nie głośne czytanie legend 

Jeśli masz chęć, wakacje z książką spędź! i bajek mazurskich (oraz konkursy plastyczne). Piątkom przyświecać 
będzie hasło: „Sport to zdrowie”, należy się więc spodziewać milusiń-
skich uwielbiających wszelakiej maści zabawy ruchowe i gry stolikowe. 
Uwaga! Od wtorku do piątku będzie obowiązywać podział na grupy 
wiekowe: zajęcia dla przedszkolaków przewidziane są w godz. 10.00 - 
11.00, zaś dla pozostałych uczniów – w godz. 13.00 - 14.00. W soboty 
natomiast panie z MBP zapraszają wszystkich chętnych o godz. 10.30 
na gry i zabawy literackie oraz o godz. 12.00 na głośne czytanie bajek 
i zajęcia plastyczne.                 bz
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„Solidarni jak nigdy” – taki tytuł nosi wystawa, którą mieszkańcy Giżyc-
ka mogli obejrzeć podczas festynu z okazji 30. rocznicy częściowo wolnych 
wyborów. Ekspozycja zawiera oryginalne materiały wyborcze (plakaty, ulot-
ki, programy wyborcze, gazetki) oraz zdjęcia z jedynego w naszym mieście 
wiecu przedwyborczego, zorganizowanego 27 maja 1989 roku na placu 
Wiecowym (tak nazywał się dzisiejszy plac Piłsudskiego). Z mieszkańcami 
Giżycka spotkali się wówczas kandydaci do Sejmu i Senatu z okręgu su-
walskiego: Bronisław Geremek, Jerzy Pietkiewicz, Andrzej 
Wajda i Stanisław Bernatowicz (notabene tydzień później wszy-
scy oni zostali parlamentarzystami). Materiały na wystawę, przygotowaną 
przez Giżyckie Archiwum Cyfrowe Miejskiej Biblioteki Publicznej, udostęp-
nił Bogdan „Viktorio” Zdanowicz. Ekspozycja, którą można obec-
nie oglądać w giżyckiej Bibliotece, jest owocem projektu „Digitalizacja za-
sobów kulturowych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”, dofinansowanego 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 
Kultura Cyfrowa z Funduszu Promocji Kultury.                                    
                                    bz

Trzydzieści lat temu na placu Wiecowym…

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe świętowało 20-lecie swoje-
go istnienia. W programie uroczystości, 
które odbyły się w Mikołajkach, znalazły 
się: polowe nabożeństwo nad jeziorem 
Tałty (podczas którego poświęcono nowy 
sztandar MOPR), pokazy sprawności ra-
towników i część oficjalna w hotelu „Gołę-
biewski” (prowadzona przez znanego pre-
zentera Filipa Chajzera). W jej trakcie 
medalami uhonorowano kilkadziesiąt osób 
(w tym giżycczan), które wyróżniły się w 
minionym dwudziestoleciu. I tak medal 
„Za uratowanie życia” otrzymał Mate-
usz Bystrzycki (bohater pamiętnej ak-
cji na kanale Łuczańskim), a odznaki „Za 
zasługi dla MOPR” odebrali: złote – Jan 
Kurowicki, Andrzej Pikciun, Da-
riusz Pachucki, Marek Moszyk i 
Wojciech Caban; srebrne – Dariusz 
Luma, Tomasz Kurowicki,  Rado-
sław Wiśniewski, Piotr Gieczew-
ski i Mirosława Borowa; brązowe – 
Karol Dylewski, Mariusz Raubo, 
Urszula Dylewska, Bartłomiej Ko-
marzewski, Jakub Kiezik i Maciej 
Przestrzelski. Ponadto prezes MOPR 
Zbigniew Kurowicki został uhonoro-
wany medalem przez Ministra Zdrowia, a 
Maciej Żardzin – srebrnym medalem 
„Za zasługi dla pożarnictwa”. 

                  bz

Dwie dekady z MOPR-em
Trzydziestą rocznicę częściowo wolnych wyborów giżycczanie uczcili festynem na osiedlu 

XXX-lecia Wolnych Wyborów. W programie znalazły się m.in. występy artystyczne, prelekcja 
dr. Roberta Kempy, okolicznościowa wystawa (piszemy o niej niżej) oraz animacje, gry i 
zabawy dla najmłodszych. Organizatorzy zadbali również o smakoszy, serwując im wojskową 
grochówkę. Nie popisała się jedynie aura, która po „oblaniu” miasta męczącym żarem, „storpe-
dowała” uczestników rzęsistym deszczem, przedwcześnie kończąc imprezę. 

                   Bogusław Zawadzki

Rocznica w słońcu i w deszczu
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Kiedy mówi się o mażoretkach, większość ludzi ma przed oczyma 
obraz odzianych w mundurki zgrabnych dziewcząt, rytmicznie wywija-
jących kijkami podczas parad czy przemarszów. Niewiele osób wie, że 
mażoretki – tak jak przedstawiciele innych dziedzin – rywalizują w swoich 
mistrzostwach, zdobywają medale i tytuły, a owo „wywijanie kijkiem” to 
dla nich coś więcej niż kilkuminutowy popis przed bijącą brawo publiką. 
Dla Karoliny Doruch i setek jej 
koleżanek sport mażoretkowy jest 
po prostu życiową pasją. 

– Uprawiam go od ośmiu lat 
– mówi zawodniczka, która pierw-
sze kroki w tańcu stawiała w wo-
jewództwie łódzkim, skąd pocho-
dzi. Jest samoukiem, większość 
technik przyswoiła bez pomocy 
profesjonalnego trenera. Przepro-
wadzka do Giżycka nie zakoń-
czyła jej przygody ze sportem i 
mażoretkami. Jako nasza repre-
zentantka Karolina Doruch 
startuje zaledwie od ubiegłego 
roku, ale co ciekawe – właśnie w 
tym czasie osiągnęła największe 
sukcesy. Mazurski klimat najwy-
raźniej jej służy. W roku 2018 giżycczanka zdobyła sześć medali Mi-
strzostw Polski, powiększając tym samym swoją kolekcję z rodzimego 
championatu do dwudziestu jeden krążków (jedenaście z nich jest z 
najcenniejszego kruszcu). „Nastyę” – bo takiego pseudonimu używa 
nasza mażoretka – poznała też sportowa Europa. Podczas Pucharu 
Świata w czeskim Brnie Pani Karolina wywalczyła srebrny i dwa brązo-
we medale, a dwie kolejne „blachy” za trzecie miejsca przywiozła z roz-
grywanych w Chorwacji Mistrzostw Starego Kontynentu Federacji IAM i 
Mistrzostw Europy Federacji EMA, odbywających się w Serbii. I wresz-

Nastya – mażoretka na medal (a nawet cztery)
Czy znają Państwo Karolinę Doruch? Jeśli nie, to śpieszymy z pomocą w nadrobieniu zaległości, bo nie znać 
takiej giżycczanki pozostałym giżycczanom po prostu nie wypada. Rozmawiamy bowiem o czołowej mażoretce 
Polski, Europy i globu, która przynależność do czołówki udowadnia w każdym swoim starcie. 

cie najświeższe osiągnięcia. W połowie czerwca tego roku ponownie Brno 
było gospodarzem Pucharu Świata. W imprezie wzięło udział około półtora 
tysiąca zawodniczek m.in. z Czech, Węgier, Chorwacji, Słowacji, Rosji i 
Polski, rywalizujących w kategoriach indywidualnych i zespołowych oraz w 
duetach. Karolina Doruch i tym razem nie zawiodła, aż czterokrotnie 
stając na „pudle” wśród seniorek, czego nie dokonała żadna inna solistka. 

– Puchar Świata to niezwy-
kle prestiżowa impreza – mówi 
„Nastya”. – W sporcie mażoret-
kowym istnieje podział na różne 
federacje, które mają inne zasady 
i regulaminy, organizują swoje wła-
sne mistrzostwa. Zawody w Brnie 
były skierowany do wszystkich, 
bez względu na przynależność do 
danej federacji, a ich celem było 
„zjednoczenie” podzielonego  śro-
dowiska mażoretek i umożliwienie 
im porównanie swoich umiejętno-
ści. 

Tym większe brawa należą 
się naszej reprezentantce, która 
w zmaganiach z mocnymi konku-
rentkami zdobyła srebrne medale 

w konkurencjach solo pom - pom klasyczny (rok temu brąz) i solo buła-
wa (powtórka sprzed roku) oraz brązowe krążki w konkurencjach: solo 
dwa batony (pucharowy debiut giżycczanki) i solo twirling (rok temu 
także było trzecie miejsce). 

– Czy czuję się gwiazdą? – „Nastya” powtarza pytanie i bez namy-
słu odpowiada. – Nie, bo jest jeszcze wiele rzeczy, nad którymi muszę 
popracować. 

Bardzo zdolna i bardzo skromna. Nasza!
Bogusław Zawadzki

Karolina „Nastya” Doruch

Ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i 
członkowie giżyckiego Klubu Płetwonurków „Płetwal” posprzątali plażę 
miejską (jej wodną część, oczywiście). Z Niegocina wydobyto puszki, 
butelki, opony, druty, a prawdziwym „hitem” czerwcowych działań oka-
zał się… odkurzacz (na zdjęciu). Kolejnym etapem akcji będzie sprząta-
nie portu „Ekomarina” – to jednak dopiero po sezonie. A jesienią pewnie 
tradycyjnie „na tapet” trafi kanał Łuczański…                                         bz

Ktoś chciał odkurzyć Niegocin?
Barbara i Zdzisław Kucharscy (na zdjęciu z najbliższymi) 

zostali odznaczeni srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności kra-
ju”. Przyznawany jest on m.in. rodzicom, których troje lub czworo dzieci 
nienagannie pełniło czynną służbę wojskową. W imieniu ministra obro-
ny narodowej Mariusza Błaszczaka 18 czerwca w Urzędzie Miej-
skim jubilatów odznaczyli: burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkie-
wicz i zastępca szefa miejscowej Wojskowej Komendy Uzupełnień 
mjr Wojciech Pruszyński.                                                           bz

Państwo Kucharscy „osrebrzeni”
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Msza Święta na wzgórzu Św. Brunona, koncelebrowana przez Biskupa Ełckiego ks. Jerzego Mazura, będzie głównym punktem uroczy-
stości związanych z postacią Świętego Brunona – misjonarza Prusów oraz patrona Giżycka i najstarszej miejscowej parafii (dziesięć lat temu 
obchodziliśmy 1000-lecie jego śmierci). Uroczyste nabożeństwo odbędzie się 6 lipca (sobota) o godz. 19.00, a poprzedzi je ewangelizacyjna 
adoracja Najświętszego Sakramentu pod przewodnictwem Wspólnoty Gloriosa Trinita (godz. 18.00). Po mszy planowany jest krótki koncert ze-
społu „Betania” i spotkanie przy ognisku. Następnego dnia (niedziela, 7 lipca) o godz. 13.00 w sanktuarium Św. Brunona rozpocznie się natomiast 
msza z udziałem delegacji z Kwerfurtu, po której przewidziana jest procesja na wzgórze Św. Brunona, gdzie po Koronce do Bożego Miłosierdzia i 
błogosławieństwie nastąpi zakończenie uroczystości. Do udziału w lipcowych modlitwach zapraszają kapłani z parafii w Giżycku i Wilkasach oraz 
członkowie wspólnot modlitewnych, honorowy patronat nad uroczystościami objęli: J.E. Biskup Ełcki ks. Jerzy Mazur SVD i burmistrz Giżycka 
Wojciech Iwaszkiewicz.                        Bogusław Zawadzki

Msza i procesja w dziesiątą rocznicę Millenium

Tymi słowami ksiądz dziekan dr Zdzisław Mazur, proboszcz giżyckiego sanktuarium Świętego Brunona, 
zakończył tegoroczną procesję z okazji Bożego Ciała. 20 czerwca kilka tysięcy wiernych jak co roku przeszło 
ulicami Giżycka, tradycyjnie modląc się przy czterech ołtarzach, przy których odczytano fragmenty Ewangelii. 

Bogusław Zawadzki

Dziękuję za to publiczne wyznanie wiary
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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 LIPCA, 14 SIERPNIA

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). 

    GODZINY OTWARCIA MOSTU OBROTOWEGO 
 
 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 

Lecki Pchli Targ daje szansę na dokonanie 
każdej z tych czynności. Targ jest już stałym 
elementem giżyckiego kalendarza, odbywa 
się w każdą drugą i czwartą niedzielę miesią-
ca na pasażu Portowym w godz. 11.00 - 14.00. 
Handlujący nie ponoszą żadnych opłat, a sto-
iska zapewniają organizatorzy (kontakt: rota-
ract.gizycko.2018@gmail.com). 

Sprzedaj, wymień, kup!W lipcu i sierpniu most obrotowy na kanale Łuczańskim będzie siedem razy dziennie za-
mykany dla ruchu pieszego i kołowego (łącznie na pięć godzin). Przypominamy, iż obiekt ad-
ministrowany jest przez Zarząd Dróg Powiatowych i to tam należy zgłaszać wszelkie uwagi 
dotyczące jego funkcjonowania (tel. 693-979-706).          bz

Pięć godzin nie dla pieszych i kierowców

Zakup urządzeń AED został sfinansowany 
w ramach  Giżyckiego Budżetu Obywatelskie-
go, a realizacją zadania zajmowała się dyrek-
tor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji 
Społecznej Ewa Ostrowska we współpra-
cy z zastępcą burmistrza Giżycka Cezarym 
Piórkowskim. Defibrylatory umieszczono w 
sześciu miejscach: w porcie „Ekomarina”, na pły-
walni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej, na terenie twier-
dzy Boyen, w Urzędzie Miejskim i w Mazurskim 
Centrum Sportów 
Lodowych. Siódme 
urządzenie znajdu-
je na wyposażeniu 
straży miejskiej. 
Dodajmy, iż defibry-
lator na lodowisku 
będzie dostępny 
na zewnątrz cało-
rocznie, gdyż został 
umieszczony w pod-
grzewanej gablocie, 
zapewniającej jego 
sprawne działanie 
także w obniżonych 
temperaturach. Z 
kolei urządzenie w 
twierdzy Boyen bę-
dzie tam użytkowane 
tylko w sezonie tury-
stycznym – po jego 
zakończeniu zosta-
nie przeniesione do 
Giżyckiego Centrum 
Kultury.

W razie potrzeby nacisnąć zielony przycisk
W poprzednim numerze wspominaliśmy o rozmieszczeniu w mieście 
defibrylatorów AED, czyli urządzeń, które w przypadku nagłego 
zatrzymania akcji serca mogą uratować życie. Wracamy do tematu z 
porcją nowych przydatnych informacji. 

– Pracownicy jednostek, w których za-
montowano defibrylatory, zostali w czerw-
cu przeszkoleni z ich obsługi – mówi Ewa 
Ostrowska, dyrektor CPUiIS w Giżycku. 
– Warto jednak podkreślić, że AED są nie-
zwykle łatwe w użytkowaniu nawet dla osoby, 
która po raz pierwszy się z nim zetknęła. W 
razie potrzeby wystarczy nacisnąć zielony 
przycisk startu, a urządzenie za pomocą 
komunikatów głosowych poprowadzi osobę 
udzielającą pomocy. Defibrylatory są całko-

wicie bezpieczne 
zarówno dla ratują-
cego, jak i dla rato-
wanego.

D o d a t k o w o 
przy każdym defi-
brylatorze zosta-
ły zamieszczone 
schematy postępo-
wania z użyciem 
AED w przypad-
ku konieczności 
udzielenia pomocy. 
Centrum Profilak-
tyki Uzależnień i 
Integracji Społecz-
nej przygotowało 
ulotki z mapką ich 
rozmieszczenia w 
mieście, planowa-
na jest także akcja 
informacyjna dla 
mieszkańców.

Bogusław 
Zawadzki

Ewa Ostrowska przy defibrylatorze na terenie por-
tu „Ekomarina”
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ZASADY GIŻYCKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020
1. Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec Giżycka, który ukończył 16 lat.
2. Nie ma ograniczenia w zakresie liczby składanych projektów przez jednego wnioskodawcę.
3. Propozycję każdego projektu należy złożyć na formularzu określonym przez Burmistrza Giżycka.
4. Zgłaszane projekty powinny dotyczyć wybranej kategorii wydatków: sport, kultura, ekologia, edukacja, infrastruktura, architektura i urbani-
styka oraz dotyczyć zadań możliwych do realizacji w ramach budżetu miasta danego roku.
5. Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców Giżycka, którzy ukończyli 16 lat.
6. Propozycje projektów można zgłaszać: listownie (na adres: Urząd Miejski, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko z adnotacją na kopercie „Budżet 
Obywatelski”), osobiście (w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku, pokój nr 7) lub drogą elektroniczną poprzez formularz (do-
stępny m.in. na stronie miasta mojegizycko.pl) na adres: magdalena.telak@gizycko.pl.
7. Kosztorys propozycji projektu nie może przekroczyć kwoty 25 tys. zł (warunek ten nie dotyczy tylko jednej z pięciu kategorii, tj. infrastruktury, 
architektury i urbanistyki).
 

PROJEKTY BĘDĄ WERYFIKOWANE WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH KRYTERIÓW
1. Zgłoszone zadanie mieści się w katalogu zadań własnych gminy.
2. Teren / obiekt w przypadku inwestycji jest własnością Miasta (z wyłączeniem projektów dotyczących budynków i posesji szkół i przedszkoli 
oraz z wyłączeniem budynków będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna).
3. W przypadku projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenach niebędących własnością Miasta warunkiem rozpatrywania jest posia-
danie przez Gminę Miejską Giżycko tytułu prawnego do nieruchomości, uprawniającego do realizacji projektu i po zrealizowaniu gwarantują-
cego ogólnodostępność powstałych nakładów inwestycyjnych przez wskazany okres, np. w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Miejską 
Giżycko a właścicielem terenu.
4. Zadanie jest możliwe do wykonania w roku, którego dotyczy edycja GBO.
5.   Zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
6. Zadanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Koszt zadania jest realny i mieści się w zakładanej kwocie wydatków dla danej kategorii.
8. Opis zadania jest jednoznaczny.
9.  Lokalizacja jest jednoznaczna.
10. Realizacja zadania spełnia wymóg ogólnodostępności:
a) projekty inwestycyjne: dostępność dla wszystkich mieszkańców przez cały czas eksploatacji
b) projekty „miękkie” powinny być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców i zlokalizowane w przestrzeni publicznej
 
PRAWIDŁOWO ZŁOŻONY FORMULARZ PROJEKTU POWINIEN ZAWIERAĆ:
• wypełniony i podpisany przez autora formularz propozycji projektu,
• wypełnioną i podpisaną listę poparcia projektu,
• klauzulę informacyjną
W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontaktowanie się z Magdaleną Telak z Biura Promocji i Polityki Społecz-
nej UM w Giżycku (e-mail: magdalena.telak@gizycko.pl, tel.: 87/732-41-37 lub 87/732-41- 52).

GIŻYCKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020 – ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT!

Ćwierćwiecze istnienia obchodzi w tym roku 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana. Jubileusz „Zawiszaków” potrwa tyle co dobre wesele i nie 
najgorsze poprawiny – uroczystości rozłożono bowiem aż na dziesięć dni (5-14 lipca), a odbywać się one będą w kilku miejscach (w Giżycku, w 
Pierkunowie i w Orzyszu). W programie znalazły się m.in. posadzenie Dębów Katyńskich, dynamiczne i statyczne pokazy wyszkolenia żołnierzy, 
piknik rekreacyjno - sportowy dla dzieci, dwie msze (w tym jedna polowa na wzgórzu Świętego Brunona), turniej piłki nożnej i zawody kajakowe. 
Główne uroczystości zaplanowano na 12 lipca (piątek). Tego dnia o godz. 9.00 w jednostce wojskowej przy alei Wojska Polskiego nastąpi odsło-
nięcie pomnika Zawiszy Czarnego, a trzy kwadranse później w kościele pw. Ducha Świętego Pocieszyciela rozpocznie się nabożeństwo w intencji 
żołnierzy i pracowników Brygady. Po mszy planowany jest apel na placu Piłsudskiego (godz. 11.00), który zwieńczy defilada pododdziałów i piknik 
militarny. O godz. 13.30 w Klubie 15.GBZ przewidziano otwarcie Sali Regionalnej i Sali Zawiszaka. Szczegółowy program lipcowego święta Bry-
gady znajdą Państwo na stronie 15gbz.wp.mil.pl.

„Zawiszacy” są z nami już od dwudziestu pięciu lat

Giżycki Budżet Obywatelski to część budżetu miasta, o przeznaczeniu której decydują sami mieszkańcy. Propozycje do GBO 2020 można 
składać do 15 lipca. W kolejnej edycji na realizację projektów zarezerwowano 250 tysięcy złotych (a więc o połowę mniej niż w ostatnich latach) 
– po 50 tysięcy w kategoriach: sport, kultura, ekologia, edukacja oraz infrastruktura, architektura i urbanistyka. W pierwszej połowie czerwca 
podczas inauguracyjnego spotkania Zespołu do spraw Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego na przewodniczącą tegoż Zespołu wybrano Olgę 
Uminowicz.                                                           Bogusław Zawadzki
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Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: burmistrz Giżycka 
Wojciech Iwaszkiewicz i Państwowe Gospodarstwo Wodne 
„Wody Polskie”. To pierwszy w naszym kraju atak na rekord świata 
w pływaniu bez wychodzenia z wody. Start i meta usytuowane 
będą na północy jeziora Mamry, nawrót planowany jest na Śniar-
dwach, a konkretnie na moście w Okartowie. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem (dużo zależy od warun-
ków pogodowych), to 15 lipca między godz. 21.00 
a 22.00 powinniśmy oklaskiwać pływaków w kanale 
Łuczańskim. Gajewski i Jeka od roku razem przygotowywali 
się do tego wyzwania (wspólne treningi na basenie, na jeziorach, 
w Zatoce Puckiej i na akwenach chorwackich), ale ich starty zo-
staną potraktowane jako dwie niezależne od siebie próby popra-
wienia wyniku Amerykanki. Czeka ich 60 - 70 godzin morderczej 
walki z żywiołem, ze zmęczeniem i wychłodzeniem. Czy wydrą 
rekord Sarze Thomas?                  bz

GRoM-y, czyli Giżyckie Rowery Miejskie. 24 czerwca dwadzieścia po-
jazdów, których zalety mieliśmy okazję poznać rok temu, ponownie rozpo-
częło „służbę” w naszym mieście (zakończą ją 19 września). Aby wypoży-
czyć rower należy pobrać bezpłatną aplikację na telefon ze strony www.
roovee.eu. Pierwsze pół godziny jazdy GRoM-em jest darmowe, po 
upływie tego czasu naliczana jest opłata w wysokości 5 groszy za minutę. 
W mieście znajduje się trzynaście stref postojowych miejskich jednośla-
dów, m.in. port „Ekomarina”, most obrotowy, galeria „Batory”, basen, lodo-
wisko, plac Piłsudskiego, SP 3 i dworzec. Ustalenie postoju najbliższego 
roweru umożliwia wspomniana wcześniej aplikacja.              bz

Bez pianki, lądu i snu 
Sto siedemdziesiąt kilometrów – tyle w mazurskich 
jeziorach zamierzają w lipcu przepłynąć Krzysztof 
Gajewski i Michał Jeka. Tyko w kąpielówkach, czep-
kach i okularkach, bez pianki i dodatkowego sprzętu. 
I bez wchodzenia na łódź czy wychodzenia na ląd. 
Śmiałkowie z Wrocławia chcą pobić rekord świata 
w pływaniu ciągłym w stojącej wodzie, należący do 
Amerykanki Sary Thomas, która pokonała dystans 
168,3 km. 

GRoM-y gotowe do akcji

GRoM-y czekają na giżycczan
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Konkurs plecenia wianków, poszukiwanie kwiatu paproci (tym razem poszczęściło się Pani Bogusławie z Kielc), koncert zespołu „Skansen 
Band” i efektowny występ Teatru Ognia „Widmo” wypełniły program tegorocznej Nocy Świętojańskiej, zorganizowanej przez Giżyckie Centrum 
Kultury po raz pierwszy w nowym miejscu – w porcie „Dalba”. Inaugurującą lato w Giżycku imprezę na zdjęciach uwiecznił Tomasz Karolski. 

                       Bogusław Zawadzki

Gdy nadchodzi Święty Janek, puszczaj, dziewczę, w wodę wianek…
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GIŻYCKIE LATO - WAKACYJNY ROZKŁAD JAZDY
Prezentujemy Państwu ramowy kalendarz wydarzeń zaplanowanych na tegoroczne wakacje. Opisy 
najważniejszych imprez zamieszczamy na kolejnych stronach. Kalendarz nie jest, oczywiście, zamknięty – z 
pewnością zostanie on wzbogacony o nowe punkty. Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony internetowej 
mojegizycko.pl, na której znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące naszego miasta. 

Bogusław Zawadzki

2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 30
Kino

Letnie

3 - 6
Giżycko Baroque

Festiwal

5 - 14
Święto 15. Giżyckiej

Brygady Zmechanizowanej

6
Puchar Wyspy Giżyckiej

w Biegach Ulicznych

7
Kabaret

Neo-Nówka

7, 14, 21, 28
Międzynarodowy Festiwal

Muzyki Organowej i Kameralnej

12 - 13
Festiwal Piosenki Żeglarskiej
i Morskiej „Szanty z Folkiem”

13
Giżyckie Święto

Rowerów

17 - 20
Mazury

Hip - Hop Festiwal

25 - 28
Zlot
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W te wakacje do Giżycka zawitają największe gwiazdy polskiego 
kabaretu. Jako pierwsi nad Niegocinem pojawią się trzej panowie z 
wrocławskiej „Neo-Nówki”, którzy już 7 lipca (godz. 20.00) zaprezen-
tują się w nowym programie „Żywot Mariana”. Jak sami mówią, jest to 
kontynuacja podróży w głąb duszy statystycznego Polaka, ukazująca 
jego życie od narodzin po kres. „Jeżeli zastanawiasz się, jak żyć, to 
ten program jest dla Ciebie. Jeżeli natomiast nie zastanawiasz się jak 
żyć, to ten program jest dla Ciebie” – twierdzą przewrotnie członkowie 
kabaretu, których tradycyjnie wspierać będzie zespół „Żarówki”. 

Nie wiemy, ile czasu zajmie Państwu dojście do siebie po „śmie-
chowych” bólach brzucha spowodowanych przez „Neo-Nówkę”, liczy-
my jednak na to, że 11 sierpnia będziecie gotowi zaaplikować sobie 
kolejną potężną dawkę rozrywki. Tego dnia „Humor Świata” na Mazury 
przywiozą uczestnicy Polskiej Nocy Kabaretowej 2019, wśród których 

aż roi się od gwiazd. Gospodarzem programu będzie Kabaret Nowaki, oprócz którego zobaczymy także: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret 
Skeczów Męczących, Kabaret „Smile”, Kabaret K-2 oraz niepowtarzalnego Igora Kwiatkowskiego, który przez wiele lat do łez bawił polską 
publiczność w kabarecie „Paranienormalni”. Któż z nas nie zna wykreowanych przez niego: krejzolki Mariolki, króla internetu Kryspina czy Jacka 
Balcerzaka – pięściarza cierpiącego na zanik pamięci krótkotrwałej? W drugą niedzielę sierpnia przygotujcie się Państwo na naprawdę wielką 
ucztę. Początek giżyckiego „śmiechowska” o godz. 19.00.                               Bogusław Zawadzki

KABARETOWA EKSTRAKLASA W TWIERDZY BOYEN
Powstaje przez napięcie mięśni (przede wszystkim w okolicach kącików ust, lecz również wokół oczu) i opróż-
nianie powietrza z płuc. Co? Śmiech. Zależność między nim a stanem naszego szlachetnego zdrowia została 
podobno naukowo udowodniona. Nie mamy zatem najmniejszych wątpliwości, że każdy, kto tego lata co najmniej 
dwa razy zajrzy do amfiteatru  twierdzy Boyen, zaoszczędzi sobie czasu na oczekiwanie w długich kolejkach do 
specjalisty. 

POLSKA NOC KABARETOWA
11 sierpnia (niedziela)

75 zł, 95 zł, 125 zł i 150 zł

NEO-NÓWKA: „ŻYWOT MARIANA”
7 lipca (niedziela)

60 zł, 80 zł, 110 zł
Bilety na obie imprezy można zamówić pod nr. tel. 605-555-676 lub kupić w Giżyckim Centrum Kultury (tel. 87/428-16-37) oraz 

Centrum Informacji i Informacji Turystycznej (tel. 87/428-52-65). Będą one również dostępne w kasie przed amfiteatrem. 

CENY BILETÓW

Miejscem startu i mety będzie tradycyjnie port „Ekomarina”, z którego 
zawodniczki i zawodnicy wyruszą o godz. 11.00. Na ukończenie wyścigu 
uczestnicy będą mieli dwie godziny. Każdy, kto nie zmieści się w limicie 
czasowym, będzie musiał zejść z 
trasy. Impreza przeznaczona jest 
dla osób pełnoletnich, ale warunko-
wo do startu zostaną dopuszczeni 
chętni, którzy ukończyli 16 lat. Będą 
jednak musieli przedstawić aktual-
ne zaświadczenie lekarskie, a ich 
opiekunowie prawni – podpisać 
specjalne oświadczenie w biurze 
zawodów. Klasyfikacje prowadzo-
ne będą w następujących katego-
riach: open (oddzielnie kobiety i 
mężczyźni), najlepszy giżycczanin, 
najlepsza giżycczanka, 18+, 30+, 
40+, 50 + i 60 +. Osobno klasy-
fikowani będą uczestnicy Biegu 
Zawiszaka, w którym prawo startu 

Dwie godziny na pokonanie dziesięciu kilometrów
Po raz pierwszy tylko na jednym dystansie rywalizować będą uczestnicy Pucharu Wyspy Giżyckiej w Biegach 
Ulicznych. Organizatorzy zrezygnowali bowiem z półmaratonu i 5-kilometrowego „spaceru z kijkami”. W szóstej 
edycji imprezy, zaplanowanej na 6 lipca, miłośnicy biegania będą mieli do pokonania 10 kilometrów. 

mają tylko przedstawiciele wojska i innych służb mundurowych. Termin 
zgłoszeń upłynął 26 czerwca, ale jeśli na liście startowej będą wolne miej-
sca, zapisy prowadzone będą także w dniu zawodów (wpisowe wynosi 

wówczas 60 złotych). Regulamin 
VI Pucharu Wyspy Giżyckiej w 
Biegach Ulicznych i wszelkie infor-
macje dotyczące lipcowej imprezy 
dostępne są na stronie mosir.
gizycko.pl (zakładka BIEGI). 
Wydarzenie organizuje Stowarzy-
szenie „Giżycko w Biegu” wespół 
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Re-
kreacji, Giżyckim Centrum Kultury 
i 15. Giżycką Brygadą Zmechani-
zowaną. Honorowy patronat nad 
zawodami objęli: burmistrz Giżycka 
Wojciech Iwaszkiewicz i 
dowódca 15. GBZ gen. Norbert 
Iwanowski. 

       Bogusław Zawadzki
W Pucharze Wyspy Giżyckiej w Biegach Ulicznych gościliśmy niegdyś 
nawet świetnych biegaczy z Afryki
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Dodatkowy dzień (17 lipca) to efekt współpracy organizatorów imprezy 
(Bogdan Żołądkiewicz, Łukasz Puła) z władzami miasta i zwy-
cięskiego projektu w Giżyckim Budżecie Obywatelskim 2019. Co ciekawe 
– będzie to dzień otwarty, a to oznacza darmowy wstęp na imprezę dla 
wszystkich chętnych (szczególnie polecamy tym, którzy przez minionych sie-
demnaście lat nie mieli okazji poczuć festiwalowej atmosfery). Tego dnia (od 
godz. 16.00) planowane są warsztaty, wykłady i eliminacje bitwy freestylowej 
oraz pierwsze występy (szczegóły w ramce poniżej). W pozostałe dni (18 
- 20 lipca) koncerty będą się rozpoczynać o godz. 19.00, a na scenie zoba-
czymy m.in. Tedego, Smolastego, Żabsona i Donguralesko. 
W Giżycku bilety na tegoroczny MHHF można kupić w Centrum Promocji 
i Informacji Turystycznej przy ul. Zajączka oraz w Centrum Podróży przy ul. 
Dąbrowskiego. Cena zależna jest od terminu, w którym zdecydują się Państwo na nabycie biletu na poszczególny dzień lub karnetu. Do 12 lipca kosztują 
one odpowiednio: 65 i 150 złotych, a w końcowych dniach trzeba będzie za nie zapłacić 70 i 170 złotych. Oficjalne pole namiotowe Mazury Hip - Hop Fe-
stiwalu będzie się mieścić na terenie Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich.                                Bogusław Zawadzki

HIPHOPOWE ŚWIĘTO O JEDEN DZIEŃ DŁUŻSZE 
Mazury Hip - Hop Festiwal wkracza w dorosłość! Przed nami wyjątkowa, osiemnasta edycja imprezy (17 - 20 
lipca), która jest najstarszym w Polsce świętem miłośników tego rodzaju muzyki. W tym roku festiwal potrwa 
nie jak dotychczas trzy, ale cztery dni, a jego areną będzie jak zawsze niezwykle klimatyczne miejsce, jakim jest 
zabytkowa twierdza Boyen. 

Najlepszy plan na filmowe wakacje! Wystartował festiwal Kino Let-
nie Sopot – Zakopane – Giżycko, na który zapraszają Provident i AXA. 
Bezpłatne seanse czekają na widzów w najpopularniejszych polskich 
kurortach: w Sopocie na najdłuższym drewnianym molo w Europie, w 
Kulturalnym Placu Niepodległości w Zakopanem, a od 2 lipca – we 
wszystkie wakacyjne wtorki i środy – festiwal cumuje 
w Giżycku. Projekcje zaplanowano w Ekomarinie nad przepięknym 
jeziorem Niegocin. Kino Letnie z Provident i AXA to nie tylko plenero-
we pokazy filmowe. Intensywne życie festiwalowe będzie się toczyć 
każdego dnia wakacji na Kulturalnym Placu Niepodległości w Zakopa-
nem, w sopockiej kawiarni „Koło Molo” oraz w centrum festiwalowym 
w Giżycku – w kinie „Nowa Fala”. Projekcje nad Niegocinem w lipcu 
rozpoczynać się będą o godz. 21.30, a w sierpniu – trzydzieści mi-
nut wcześniej. Szczegółowy repertuar znajdą Państwo na stronie: 
kinoletnie.pl.

Kino nad jeziorem we wtorki i środy
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* MIG – topowy zespół wykonujący muzykę disco polo. Tworzy go rodzeń-
stwo Gwiazdowskich:  Dorota, Marek, Krzysztof i Sławomir. Największe 
przeboje: „Lalunia”, „Wymarzona”, „Miód Malina” i „Ona jedyna”. 
* WEEKEND – Radosław Liszewski i jego kompania wylansowali wiele 
przebojów, ale ich znakiem rozpoznawczym jest „Ona tańczy dla mnie”. Pio-
senka zanotowała ponad 1 800 000 odsłon w sieci, znalazła się też na liście 
TOP 100 kanału „You Tube”.
* PIĘKNI I MŁODZI – a przy okazji znakomicie śpiewający. Najwięk-
sze przeboje Magdaleny i Dawida Narożnych oraz Daniel Wilczewski to 
„Niewiara”, „Ona jest taka cudowna”, „Kocham się w Tobie” i „Tak już bez 
Ciebie”.
* MIXDANCE – na scenie od roku 2012. Liderem grupy jest Piotr Nowak, 
syn Zbigniewa Nowaka, założyciela zespołu „Happy End”. Czy usłyszymy 
wielki przebój sprzed lat „Jak się masz, kochanie”? Z pewnością tak!

Przed nami trzecia noc w dyskotece „pod chmurką”
„Ona jedyna”, „Ona tańczy dla mnie” i „Ona jest taka cudowna” – kim jest tajemnicza „Ona”? Z pewnością kimś 
bardzo ważnym, skoro śpiewają o Niej wszystkie gwiazdy trzeciej edycji „Giżycko na fali Disco”. Szampańska 
impreza w amfiteatrze twierdzy Boyen, organizowana przez Bogdana Żołądkiewicza i Łukasza Pułę, już 2 
sierpnia. Start o godz. 19.00, finał o północy. 

Disco polo to gatunek muzyczny, do słuchania którego wielu Pola-
ków – nie wiedzieć czemu – nadal przyznaje się niechętnie. Z drugiej 
strony nie ma chyba naszego rodaka, który nie zna takich hitów jak 
„Wolność”, „Majteczki w kropeczki”, „Przez Twe oczy zielone” czy „Mi-
łość w Zakopanem”. Co prawda żadnej z tych piosenek nie usłyszymy 
w tym roku nad Niegocinem, ale dźwięki, które w pierwszy piątek sierp-
nia popłyną ze sceny twierdzowego amfiteatru, na pewno zadowolą 
każdego miłośnika muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej. Poprzednie edy-
cje „Giżycko na fali Disco” gromadziły po kilka tysięcy widzów i chyba 
nikt nie ma wątpliwości, że w tym roku będzie tak samo. Bilety na im-
prezę można kupić w Centrum Promocji i Informacji Turystycznej przy 
ul. Zajączka oraz w Centrum Podróży przy ul. Dąbrowskiego. Ceny: do 
31 lipca – 45 zł, od 1 sierpnia – 50 zł, dzieci do lat 10 – 10 zł.  

A kim są tegoroczni bohaterowie? 

To będzie już 27. mazurskie spo-
tkanie z szantami, od czterech lat 
wzbogacane folkiem. Tradycyjnie za-
inaugurują je „Szantki”, czyli konkurs 
dla wokalistów do 16. roku życia, za-
planowany na 12 lipca (godz. 16.00) 
na plaży miejskiej. Usłyszymy wów-
czas wykonawców w kategoriach wie-
kowych do 9 lat, 10 - 13 lat i 14 - 16 
lat, którzy walczyć będą o nagrody o 
łącznej wartości 2000 złotych (wypeł-
nioną kartę zgłoszeniową pobraną ze 
strony gck.gizycko.pl należy do 4 
lipca wysłać pocztą na adres Giżyckie 
Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 
11 - 500 Giżycko lub drogą elektro-
niczną na adres: mariola.jorzak@
gck.gizycko.pl). Piątkowe „Szant-
ki” zwieńczy koncert znanej i lubia-

Szanty będą z folkiem i wsparciem dla Filipa
Nie możecie się już doczekać tegorocznego Festiwalu „Szanty z Folkiem”? My też, ale  nasza i Wasza cierpliwość 
zostanie wynagrodzona 12 lipca. Rozpoczynamy jak zwykle piątkowym śpiewaniem dla dzieci i młodzieży, dzień 
później koncert główny (wstęp wolny), a wszystko w jedynej w swoim rodzaju nadjeziornej scenerii. 

nej w Giżycku Orkiestry Dni Naszych, 
która będzie także jedną z gwiazd 
finałowego dnia Festiwalu (13 lipca). 
Danie główne tegorocznych „Szant z 
Folkiem”, czyli sobotni koncert, roz-
pocznie się o godz. 19.00, a oprócz 
wspomnianej ODN wystąpią: „Gooroo 
Band”, „Perły i Łotry” oraz „Zejman & 
Garkumpel”. Imprezę poprowadzi Mi-
rosław „Koval” Kowalewski. 
Podczas drugiego sierpniowego week-
endu na plaży miejskiej będzie można 
pomóc Filipowi Czerniawskie-
mu w powrocie do zdrowia. Bliscy 
dziesięciolatka i wolontariusze prze-
prowadzą zbiórkę pieniężną, z której 
środki zostaną przeznaczone na ope-
rację chłopca (więcej na str. 2). 

   Bogusław Zawadzki
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7 LIPCA
Paweł Wróbel – organy, Antiqua Pro Musica w składzie: 
Leszek Szarzyński (flet), Jerzy Szafrański – obój, Paweł 
Panasiuk – wiolonczela, Agnieszka Panasiuk – fortepian, 
Ewa Alchimowicz - Wójcik – sopran, Grzegorz Piotr Ko-
łodziej – baryton

14 LIPCA
Roberto Bonetto (Włochy) – organy, Aleksandra Panasik 
– obój, Michał Tyczyński – fortepian, Kapela Non Grata w 
składzie: Ewa Sobocińska – flet trawerso, Agnieszka Wit-
ki – mezzosopran, Tomasz Kurjata – teorban, Pola Berens-
dorf – gitara barokowa

21 LIPCA
Chór z Kwerfurtu (Niemcy), Mirosława Cieślak – dyrygent, 
Julia Lotowa (Rosja) - organy

28 LIPCA
Dumitru Harea (Mołdawia) – fletnia pana, Artur Banaszkie-
wicz – skrzypce, Andrij Melnyk (Ukraina) – akordeon, Piotr 
Rojek – organy. Złoty Laur Młodego Organisty: Michał 
Dziki (Akademia Muzyczna Wrocław)

Niedziele z klasyką
Na osiem wakacyjnych spotkań z muzyką klasyczną wszystkich melomanów jak co 

roku zaprasza Jerzy Piekarski, szef Centrum Animacji KOA, a zarazem dyrektor Mię-
dzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Przed nami 42. edycja impre-
zy, nad którą honorowy patronat objęli: burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz i 
prof. Leszek Szarzyński. Miejscem koncertów (wszystkie niedziele lipca i sierpnia, 
godz. 19.00, wstęp wolny) będzie kościół ewangelicko - augsburski. Festiwal realizowany 
jest ze środków Gminy Miejskiej Giżycko przy wsparciu Powiatu Giżyckiego. 

                                                                    Bogusław Zawadzki

4 SIERPNIA
Ewa Bąk – organy, Bałtycki Kwintet Dęty w składzie: 
Agnieszka Respondek – flet, Karol Respondek – klarnet, 
Zbigniew Kaliciński – róg, Marietta Stefaniak – obój, 
Ewa Naczk - Jankowska – fagot. Złoty Laur Młode-
go Organisty: Olgierd Wysocki (Akademia Muzyczna 
Gdańsk)

11 SIERPNIA
Dario Teskera (Chorwacja) – trąbka, Mario Perestegi (Chor-
wacja) – organy, Gerard Gillen (Irlandia) – organy. Złoty Laur 
Młodego Organisty: Michał Pyrkosz (Akademia Muzyczna 
Poznań)

18 SIERPNIA
Martina Macko (Czechy) – sopran, Martino Hammerle - 
Bortolotti (Austria) – baryton, Eliska Vomackowa (Czechy) 
– fortepian, Wiktor Brzuchacz – organy

25 SIERPNIA
Iwona Wall – mezzosopran, Krzysztof Zimny – tenor, Fil-
harmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży (dyrektor 
Jan Miłosz Zarzycki)

W TYM ROKU ZAGRAJĄ

Cztery dni, pięć wyjątkowych 
koncertów w czterech miejscach. 
Tak w wielkim skrócie wygląda 
program tegorocznego Giżycko Ba-
roque Festival, czyli siódmego spo-
tkania z muzyką dawną. Inaugu-
racja wydarzenia pod patronatem 
Burmistrza Giżycka przewidziana 
jest 3 lipca (środa, godz. 18.00) w 
kościele Świętej Anny, następnego 
dnia zaplanowane są dwa koncerty: 
pierwszy o godz. 17.00 w Giżyckim 
Centrum Kultury, drugi – o godz. 
20.00 na pokładzie statku „Olimpia” 
w hotelu „Europa”. Wstęp na wie-

czorny koncert po zakupieniu cegiełek w cenach 50, 100 i 150 zł, a cały 
dochód ze sprzedaży wejściówek zostanie przekazany na leczenie Fili-
pa Czerniawskiego. Na piątkową i sobotnią finałową odsłonę GBF 
zapraszamy natomiast do portu „Ekomarina”, początek o godz. 21.00. 
Giżycko Baroque Festivalu organizuje GCK wespół z Biurem Promocji i 
Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, a pomysłodawcą i koordynatorem 
wydarzenia jest giżycczanin Krzysztof Sokołowski, obecnie mu-
zyk Filharmonii Świętokrzyskiej.                                                bz

Wprawdzie wakacje dopiero się zaczęły, ale my pozwolimy sobie 
już dziś zapowiedzieć ich zakończenie. Wszystkich, którym w tej chwili 
włos zjeżył się na głowie, uspokajamy: mówimy o Kolorowym Zakoń-
czeniu Wakacji, zaplanowanym dopiero na 24 sierpnia. Tego dnia spo-
tkamy się na plaży miejskiej, by uczestniczyć w zwariowanej imprezie 
z głośną muzyką i „spadającym z niebios” proszkiem holi. Gwiazdami 
wydarzenia będą: Michał Szczygieł (finalista programu „The Voice 
of Poland”) i C-BooL, zagrają nam także Matt5ki, Verossi i Exa-
tion.                    bz

Z holi, Szczygłem i C-BooLem

Otwarte Mistrzostwa Polski w Gotowaniu Grochówki w Kuch-
niach Polowych, giełda militariów i antyków, jarmark, przemarsz 
wojsk ulicami miasta oraz dwie inscenizacje – to tylko niektóre 
punkty tegorocznej „Operacji Boyen”. Wydarzenie odbędzie się w 
dniach 8 - 11 sierpnia, a jego kulminacyjnym punktem będzie „Bój o 
Twierdzę”, czyli widowiskowa rekonstrukcja walk z okresu Wielkiej 
Wojny (10 sierpnia, godz. 17.30). Podczas czterodniowej impre-
zy obowiązują bilety wstępu na teren twierdzy (według cennika). 
Szczegóły na stronie twierdza.gizycko.pl. 

                bz

Powalczą o TwierdzęOD SACRUM DO PROFANUM
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Dwadzieścia lat konsekwentnych starań organi-
zacyjnych wielu wolontariuszy stało się powodem 
do satysfakcji osobistej – mojej jako pomysłodawcy 
oraz wielu stałych od lat współtwórców. Bez fałszywej 
skromności mamy powody do autentycznej satysfakcji 
za wytrwałość, rozmiary niebiletowanych pokazów (za-
wsze non profit), w przepięknej scenografii jeziora Nie-
gocin oraz w wyjątkowej atmosferze. Te spostrzeżenia 
i wieloletnia ocena środowiska lotniczego dały impuls 
do podjęcia decyzji przez Kapitułę o przyznaniu ho-
norowego wyróżnienia pod nazwą „Błękitne Skrzydła” 
m.in. „za całokształt wybitnej działalności dla lotnictwa 
polskiego zarówno w kraju, jak i za granicą”. Kapitu-
ła, reprezentująca 
Krajową Radę Lot-
nictwa oraz redak-
cja miesięcznika 
„Skrzydlata Pol-
ska”, wyróżniła Ma-
zury AirShow „za 
organizację fascy-
nującego spektaklu 
lotniczego w sce-
nerii mazurskich je-
zior, nieprzerwanie 
od 20 lat”. Szcze-
gólną satysfakcją 
dla Aeroklubu Kra-
iny Jezior (organi-
zatora „Mazury Air-
Show”) i dla mnie 
jako inicjatora imprezy sprawiły czas i miejsce wręcze-
nia tego najważniejszego w lotnictwie wyróżnienia. Rok 
2018 był okresem wielu uroczystości z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez Polskę i obchodów 
100 lat Lotnictwa Polskiego. Centralne uroczystości 
odbyły się podczas Święta Lotnictwa w Warszawie i 
wlanie wówczas wręczono „Błękitne Skrzydła”. Zawsze 
powtarzam, że „Mazury AirShow” nie doszłoby do skut-
ku, gdyby nie udział wielu wolontariuszy i tych, którzy 
od lat wspierają organizatorów, a także mieszkańców 
Giżycka i całego regionu. Wszyscy mamy powód do 
dumy: nasze wydarzenie jest na szczycie lotniczych 
wyróżnień. Ponieważ jest wiele przykładów powiedze-
nia „cudze chwalicie, swego nie znacie”, tym razem 
informując o randze „Mazury AirShow” warto mieć w 
pamięci, że jest to eksportowa impreza regionu, marka 
na miarę kraju, emanująca prosto z Mazur, prosto z 
Giżycka!.

Trzecią dekadę mazurskiej przygody z lotnictwem 
zaczynamy 21. edycją największych cywilnych poka-
zów lotniczych. Podczas MAS 2019 przewidujemy trzy 

Na „Błękitnych Skrzydłach” w trzecią dekadę mazurskich pokazów
Jak zwykle w pierwszy weekend sierpnia (3 – 4.08) międzynarodowa brać lotnicza i wierni widzowie mazurskich 
pokazów lotniczych przybędą do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich na dwa dni pełne pozytywnych doznań. 
Spędzą je głównie w Giżycku, oglądając pokazy dynamiczne nad jeziorem Niegocin, a także na lotnisku 
Wilamowo w Kętrzynie, gdzie wystawa statyczna cieszy się szczególnym powodzeniem osób zafascynowanych 
lotnictwem. Zbliża się kolejna, już 21. edycja mazurskich pokazów lotniczych „Mazury AirShow”.

bloki dynamicznych pokazów: dwa 3 sierpnia (sobota) 
w godz. 12.00 - 14.00 i 16.00 - 18.00 oraz jeden finało-
wy następnego dnia w godz. 11.00 - 14.00. Warto wie-
dzieć, że komentarz z pokazów w wykonaniu Tadeusza 
Sznuka i Witolda Sokoła będzie słyszany w Radio Air-
Show na częstotliwości 89.1 MHz. W trakcie pokazów 
będzie można obejrzeć m.in. śmigłowce (bojowe i cywil-
ne), największy wojskowy samolot transportowy C-130 
Hercules, prezydencki Team ANBO, którego liderem 
jest Rolandas Paksas (dwukrotny premier oraz były 
prezydent Litwy), statki powietrzne Brygady Lotnictwa 
Marynarki Wojennej (po raz pierwszy u nas) i Brygady 
Lotnictwa Wojsk Lądowych, przedstawicieli Lotnictwa 

Transpor towego, 
tradycyjnie wod-
nosamoloty i licz-
ną reprezentację 
samolotów (m.in. 
ultralekkie). Nie 
zabraknie rów-
nież skoczków 
spadochronowych 
precyzyjnie lądu-
jących na plaży. 
Oczywiście szy-
kujemy także nie-
spodzianki. Nieza-
leżnie od pokazów 
dynamicznych na 
lotnisku Kętrzyn 
Wilamowo warto 

będzie obejrzeć interesującą wystawę statyczną sa-
molotów, poznać pilotów z bliska, a nawet zdobyć ich 
autograf. Wszystko, co będzie się działo  na Niego-
cinie i nad Niegocinem oraz w Wilamowie, zobaczą 
Państwo podczas transmisji ze specjalnego Studia TV 
Mazury AirShow. Więc jeżeli okoliczności nie pozwolą 
na bezpośrednie oglądanie pokazów, warto pamiętać 
o internecie. To sugestia dla osób mających „służbę 
w domu”, a szczególnie dla decydentów hoteli i lokali 
gastronomicznych, w których są ekrany TV. Oj, będzie 
się działo!  

Mieszkańcom i władzom Giżycka życzę satysfak-
cji, a może i dumy z tego niezwykle promocyjnego i 
atrakcyjnego wydarzenia sezonu oraz niezapomnia-
nych wrażeń podczas tegorocznego widowiska. Mam 
nadzieję spotkać się w licznym gronie zarówno na i 
nad Niegocinem, jak i na lotnisku w Wilamowie. Na 3 i 
4 sierpnia do Giżycka warto zaprosić przyjaciół i zna-
jomych. Ja bardzo serdecznie zapraszam w imieniu 
swoim i niezwykle zaangażowanego Pana Burmistrza 
Wojciech Iwaszkiewicza.             Stanisław Tołwiński
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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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Kierownik kina Adrian Jagieliński z warszawskiej firmy „Outdoor Cinema” liczy na poprawienie i tak przecież niezłych wyników w trzecim roku 
funkcjonowania „Nowej Fali”, a ten zaczyna się naprawdę bardzo obiecująco. W oba wakacyjne miesiące kino czynne jest codziennie, a proponowany 
przez operatora repertuar z pewnością zadowoli nawet najbardziej wymagających kinomanów. Szczegóły znajdą Państwo na stronie kino.gizycko.pl, 
a my dziś prezentujemy największe filmowe hity, które tego lata zobaczymy w nadniegocińskim przybytku X Muzy.                     Bogusław Zawadzki

WAKACJE Z HITAMI – DO KOŃCA SIERPNIA KINO CZYNNE CODZIENNIE
Kino „Nowa Fala” skończyło dwa lata. W ostatnich dwunastu miesiącach wyświetlono w nim 116 filmów, które 
obejrzało ponad 52 tysiące widzów. Największą publiczność przyciągnął – oczywiście – „Kler” Wojciecha 
Smarzowskiego. 

Animacja, komediowy, przygodowy. Kontynuacja 
wielkiego przeboju z 2016 roku, który zarobił 875 
milionów dolarów! Co robią zwierzaki, gdy nikt nie 
patrzy? Tym razem Max i Snowball wyjeżdżają za 
miasto. Takiego życia jeszcze nie znali…

Science - fiction, akcja. Kontynuacja jednego 
z wątków z wielkiego hitu „Avengers. Koniec 
gry”. Tym razem Peter Parker udaje się na 
wakacje do Europy. Tam mierzy się z tajem-
niczymi istotami zwanymi Elementalsami. 

Przygodowy. Simba, Mufasa i Skaza ponownie 
na dużym ekranie. Długo oczekiwana aktorska 
wersja animowanego szlagieru sprzed 25 lat. 
Znawcy twierdzą, że ten film zgromadzi większą 
publiczność niż ostatnia część „Avengersów”. 

Historia morderstw grupy Charlesa Manso-
na dokonywanych w latach 60. ubiegłego 
wieku. Reżyseria: Quentin Tarantino i chy-
ba wszystko jasne. Grają: Leonardo di Ca-
prio, Brad Pitt czy Al. Pacino i nasz Rafał 
Zawierucha.

Animowany, przygodowy. Kolejny tego lata 
wielki powrót. Szeryf Chudy, Buzz Astral i 
ich przyjaciele poszukują pastereczki Bou, 
sprzedanej przez rodziców Andy’ego podczas 
przydomowej wyprzedaży. Na pewno nie bę-
dziecie się nudzić!

Komedia. Wprawdzie nie każdy napad na 
bank kończy się powodzeniem, ale jeśli spra-
wy w swoje ręce biorą Lech Dyblik, Adam Fe-
rency i Marian Dziędziel, to nie może się nie 
udać. Wezwani na miejsce zdarzenia policjan-
ci są jednak mocno zaskoczeni…

SEKRETNE ŻYCIE 
ZWIERZAKÓW DOMOWYCH  2 SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMU KRÓL LEW

PEWNEGO RAZU… W HOLLYWOOOD TOY STORY 4 UDA SIĘ NA BANK
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o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla 
Wilanów 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. 1945 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 LV/94/18 Rady Miejskiej w Giżycku 

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Wilanów w 
Giżycku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją w dniach od 21 czerwca 2019 r. do 15 lipca 
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 11 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku od godz. 16:00 
do godz. 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 29 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.

 Jednocześnie na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że:

1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.

2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta Giżycko z siedzibą al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko 
i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim 
prawem archiwalnym do archiwum.

5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 
9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego 
uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: umgizycko@iod.mobi.

     Z up. Burmistrza  Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji Karol Walinowicz

                                                                                                                               

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA GIŻYCKA
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ODWOŁANY LOT
W przypadku odwołania lotu, masz prawo do:
a) zwrotu w terminie 7 dni pełnego kosztu biletu za część lub części 
nieodbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli lot nie 
służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym pla-
nem podróży pasażera (wraz z lotem powrotnym do pierwszego miej-
sca odlotu, w najwcześniej możliwym terminie) lub
b) zmiany planu podróży, na porównywalnych warunkach, 
do miejsca docelowego w najwcześniejszym możliwym terminie; lub 
zmiany planu podróży do miejsca docelowego w późniejszym terminie 
dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc
c) pomocy w postaci: posiłków i napojów oraz bezpłatnych 2 
rozmów telefonicznych, 2 dalekopisów, 2 przesyłek faksowych lub 
e-mailowych
d) zakwaterowania w hotelu oraz transportu pomiędzy 
lotniskiem a miejscem zakwaterowania - gdy racjonalny 
spodziewany czas startu nowego lotu ma nastąpić co najmniej 1 dzień 
po planowanym starcie odwołanego lotu. Zakwaterowanie w hotelu 
przysługuje w przypadku, gdy występuje konieczność pobytu przez 
jedną noc albo więcej nocy, lub gdy zachodzi konieczność pobytu dłuż-
szego niż planowany przez pasażera
e) odszkodowania w wysokości 250 – 600 euro (w zależności od 
długości lotu). UWAGA! Odszkodowanie nie przysługuje: 
a) jeśli zostałeś poinformowany o odwołaniu lotu co najmniej 2 tygo-
dnie przed planowanym czasem odlotu
b) jeśli zostałeś poinformowany o odwołaniu w okresie od 2 tygodni do 
7 dni przed planowanym czasem odlotu i zaoferowano zmianę planu 
podróży, umożliwiającą wylot najpóźniej 2 godziny przed planowanym 
czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 4 godziny po 
planowanym czasie przylotu
c) jeśli zostałeś poinformowany o odwołaniu w okresie krótszym niż 7 
dni przed planowanym czasem odlotu i zaoferowano mu zmianę planu 
podróży, umożliwiającą wylot najpóźniej 1 godzinę przed planowanym 
czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 2 godziny po 
planowanym czasie przylotu 
d) jeśli przewoźnik może dowieść, że odwołanie jest spowodowane 
zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było 
uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków

OPÓŹNIONY LOT
Jeśli przewoźnik przewiduje, że lot będzie opóźniony w stosunku do 
planowanego startu o 2 lub więcej godzin w przypadku lotów o długości 
do 1500 km; o 3 lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów we-
wnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów 

KIEDY NIE WSZYSTKO PÓJDZIE ZGODNIE Z PLANEM
Kontynuujemy temat podniebnych wakacyjnych 
podróży. Dziś powiatowy rzecznik konsumentów w 
Giżycku Katarzyna Tota - Leszczyńska opowie Państwu 
o problemach, które zdarzają się sporadycznie, 
niemniej zawsze warto być na nie przygotowanym. 

o długości od 1500 km do 3500 km lub o 4 lub więcej godzin w przypad-
ku wszystkich innych lotów powinieneś otrzymać posiłki oraz napoje 
w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, a także bezpłatne 2 
rozmowy telefoniczne, 2 dalekopisy, 2 przesyłki faksowe lub e-mailo-
we. Gdy oczekiwany czas odlotu nastąpi co najmniej jeden dzień po 
terminie poprzednio zapowiedzianego odlotu dodatkowo powinieneś 
otrzymać zakwaterowanie w hotelu (w przypadku gdy występuje ko-
nieczność pobytu przez jedną noc albo więcej nocy lub gdy zachodzi 
konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera) oraz 
transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem 
lub innym). Gdy opóźnienie wynosi co najmniej 5 godzin, masz prawo 
do zwrotu w terminie 7 dni pełnego kosztu biletu za część lub czę-
ści nieodbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli lot 
nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym 
planem podróży pasażera, wraz z lotem powrotnym do pierwszego 
miejsca odlotu w najwcześniej możliwym terminie. Pasażerowie, którzy 
ponieśli stratę czasu w dotarciu do ich miejsca docelowego co najmniej 
3 godziny mają prawo do odszkodowania w wysokości od 250 do 600 
euro. Prawo do odszkodowania nie przysługuje, jeżeli przewoźnik lot-
niczy dowiedzie, że opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem 
nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo 
podjęcia wszelkich racjonalnych środków. 

ODMOWA PRZYJĘCIA NA POKŁAD
Jeśli przewoźnik przewiduje konieczność odmowy przyjęcia na pokład, 
w pierwszej kolejności wzywa ochotników do rezygnacji z ich rezerwa-
cji w zamian za korzyści na warunkach uzgodnionych pomiędzy pasa-
żerem a przewoźnikiem. Ochotnicy mają wybór pomiędzy: 
a) zwrotem w terminie 7 dni pełnego kosztu biletu za część lub części 
nieodbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli lot nie 
służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym pla-
nem podróży pasażera
b) zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miej-
sca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie
c) zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miej-
sca docelowego, w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w 
zależności od dostępności wolnych miejsc.
Jeżeli liczba ochotników nie pozwala na przyjęcie na pokład pozosta-
łych pasażerów z rezerwacjami, wówczas przewoźnik może wbrew 
woli pasażerów odmówić przyjęcia na pokład. Wtedy takim pasażerom 
wypłaca się odszkodowanie (250-600 euro w zależności od długości 
lotu) i udziela pomocy (wybór między zwrotem kosztów biletu, zmiana 
planu podróży, posiłki, napoje, kontakt telefoniczny, e-mailowy, dostep 
do faksu i dalekopisu, możliwość zakwaterowania i transportu).  

UMIESZCZENIE W KLASIE WYŻSZEJ LUB NIŻSZEJ 
Jeśli zostałeś umieszczony w klasie wyższej niż ta, na którą masz 
wykupiony bilet, przewoźnik lotniczy nie może domagać się od Ciebie 
jakiejkolwiek dopłaty. Jeżeli jednak  zostałeś umieszczony w klasie niż-
szej niż opłacona, przewoźnik w terminie 7 dni zwraca Ci od 30 do 75% 
ceny biletu (w zależności od długości lotu).

ZNISZCZENIE BAGAŻU PRZEZ PRZEWOŹNIKA
W razie zniszczenia bagażu należy od razu na lotnisku wypełnić 
specjalny formularz tzw. PIR, a następnie w ciągu 7 dni od odbioru 
zniszczonego bagażu złożyć reklamację do przewoźnika (termin na jej 
złożenie wynosi 21 dni, jeśli doszło jednocześnie do opóźnienia baga-
żu). Przewoźnicy nie przyznają odszkodowań zryczałtowanych (mają 
jedynie maksymalny limit wypłaconej kwoty), dlatego wykazanie wiel-
kości szkody należy do pasażera. W reklamacji trzeba podać wycenę 
zniszczonej walizki lub jej zawartości (najlepiej przedstawić rachunki, 
bo inaczej wyceny dokona samodzielnie linia lotnicza). Gdy jesteśmy 
niezadowoleni z rozpatrzenia reklamacji albo została ona odrzucona, to 
pozostaje dochodzenie swoich roszczeń na drodze sądowej.
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Wizyta u fizjoterapeuty, szczególnie je-
żeli jest to konsultacja, trwa około godziny. 
Jest to dla mnie ciągłe poszukiwanie, odkry-
wanie przyczyny dyskomfortu, dolegliwości 
bólowych, ograniczeń ruchu w stawie. Czę-
sto problem u pacjenta wiąże się z barierą 
psychiczną, strachem przed bólem. Nie 
zawsze postawienie diagnozy jest oczywi-
ste i ograniczające się do okolicy bólowej. 
Anatomia człowieka jest… nieskończona, a 
narząd ruchu nie ma początku i końca. Pi-
szę ten artykuł zainspirowany wystawą „Body 
World’s”, polecam ją amatorom - pasjonatom 
ludzkiego ciała. Myślę, że każdy sportowiec, 
właśnie amator, powinien poznać układ na-
rządu ruchu. Ciekawostką może być fakt, że 
edukacja taka nie przyniesie odpowiedzi na 
pytania: dlaczego mnie boli czy co mi dole-
ga, ale pozwoli Wam postawić odpowiednie 
pytania do specjalisty. Jeżeli dyskomfort 
odczuwamy w okolicy kręgosłupa, biodra, 
nawet wzdłuż przebiegu nerwu kulszowego, 
to nie musi oznaczać od razu konieczności 
przejścia zabiegu chirurgicznego. Wiedza 
wtłaczana na studiach medycznych i na spe-
cjalistycznych szkoleniach to zlepek między 
innymi: biochemii, biofizyki, biomechaniki i w 
trakcie wizyty diagnostycznej należy to po-
układać. Kiedy dojdą do tego indywidualne 
predyspozycje każdego organizmu, mamy 
niezłą zagadkę do rozwiązania. Drodzy Pa-

Fizjoterapeuci, uczmy się, bo pacjenci nadchodzą!

cjenci, nie dziwcie się zatem, że wchodząc 
do gabinetu fizjoterapeutycznego z bolącym 
lewym kolanem wyjdziecie z problemem w 
okolicy prawego barku.

Wiem, dziś nieco bardziej medycznie, ale 
to przez Was – wyedukowanych pacjentów. 
Coraz więcej wizyt to bardzo wysoki poziom 
dyskusji o zawiłościach anatomii. Wniosek: 
fizjoterapeuci, uczmy się, bo pacjenci nad-
chodzą. Przede mną kolejne wyzwania, kurs 
„Taśmy anatomiczne”, na którym będę szukał 
kolejnych odpowiedzi na pytania, dlaczego 
szukamy przyczyn dolegliwości daleko od 
miejsca dyskomfortu pacjenta oraz szkole-
nie „Terapia wisceralna w praktyce fizjote-
rapeuty”, co również będzie bombą wiedzy 
potrzebną do pracy w gabinecie.

Zbigniew Bolesławicz
fizjoterapeuta

„Bajkowe Lato ze Świetlicą” to organizo-
wany od kilkunastu lat cykl wakacyjnych im-
prez dla dzieci. Tegoroczne „Lato” tradycyjnie 
rozpocznie uwielbiany przez najmłodszych 
duet klaunów Ruphert i Rico, który 4 lipca na 
plaży miejskiej zaprezentuje się w programie 
„Wakacyjna przygoda klaunów”. Tydzień póź-
niej na „Orliku” przy Szkole Podstawowej nr 7 
przyjdzie czas na „Wakacyjne akrobacje”, a 18 
lipca na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno 
- Wychowawczego z przedstawieniem „Awan-
turka z Leśnego Podwórka” wystąpi teatr 
„Bajlandia”. Pierwszy miesiąc letniej kanikuły 
zakończy Jarmark Artystyczny przy Świetlicy 
Socjoterapeutycznej (25 lipca). A w drugim 
miesiącu – i to już pierwszego dnia – plaża 
miejska zamieni się w „Cyrkową ulicę”, na 
której dzieci spotkają – a jakże! – Rupherta i 
Rica. 8 sierpnia „Bajkowe” zawita na zielony 
plac przy kościele Ducha Świętego Pocieszy-
ciela (będzie ekologicznie), a 22 sierpnia – na 
zakończenie cyklu – planowane są rodzinne 
gry i zabawy przy Szkole Podstawowej nr 3 

Siedem czwartków w sześciu miejscach
Jakie będzie tegoroczne lato? Opinie synoptyków są różne, ale my z 
najlepszych źródeł wiemy, że lato w Giżycku będzie jak zwykle Bajkowe. 
Zadbają o to pracownicy Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji 
Społecznej z dyrektor Ewą Ostrowską na czele. Przed nami siedem 
wspaniałych czwartków. 

na Wilanowie. Wszystkie imprezy w ramach 
„Bajkowego Lata ze Świetlicą” będą się rozpo-
czynać o godz. 11.00, wstęp wolny.            bz

ŻABA
Pewna żaba, zresztą zielona, 

powiedziała ogromnie wzburzona: 
- To nieprawda, co mówiła kaczka, 
że brzydka jestem i niesmaczna. 

Gotowa jestem przysiąc, 
żem warta kaczek tysiąc!

Na sędziego wezwały bociana.
Chciały posłuchać jego zdania. 

Bocian chytrze podszedł do sprawy, 
wyczuł możliwość darmowej strawy.

Zadumawszy się chwilę, 
chwycił żabę, połknął i tyle.

Niemądra żaba pominęła fakt, 
że kaczka to ptak i bocian też ptak,

A jak wiadomo 
według wszystkich znaków:

ptaki nie jadają ptaków. 

JEŻYK
Wyszedł jeżyk na spacerek, 
patrzy – stoi czyjś rowerek. 
Nie ma właściciela blisko, 

wskoczył szybko na siedzisko.  
Pędzi drogą jeżyk mały, 

aż biedronkom pospadały
czarne kropki z ich kubraczków, 
podmuch strącił je do krzaczków.

Jedzie dalej dołem, górą, 
napotkawszy myszkę burą

chciał ominąć ja szybciutko.
Skręcił w lewo tak leciutko, 
kierownicą źle wymierzył,

głową w drzewo się uderzył.
Leży jeżyk w płytkim rowie, 

wszystko kręci mu się w głowie.
Poszedł pieszo zasmucony, 

bo rowerek rozwalony. 
Myszka z jeża się naśmiewa;
- Kraść rowerek było trzeba?

Barbara Jarosz

Rymujemy z Panią Basią
Miesiąc temu porcją fraszek z Czy-
telnikami „Mojego Giżycka” poże-
gnał się Ryszard Boczoń, które-
mu dziękujemy za półtoraroczną 
współpracę. Na naszych łamach 
debiutuje dziś Barbara Jarosz (ser-
decznie witamy!), a jej pojawienie 
się to zwiastun pewnej niespo-
dzianki dla naszych milusińskich. 
Na razie nie zdradzamy szczegó-
łów, ale gorąco zachęcamy wszyst-
kie maluchy do lektury „Mojego Gi-
życka” pod koniec wakacji. 
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PARY REKREACYJNE
KATEGORIA 8-9 H

1. miejsce: Patryk Gulbicki i Aleksandra Andrzejewska (Superpuchar), Jakub Buńko i Gabriela Majkowska, Nikodem Łazar i Julia Wiśniew-
ska, Hubert Madaj i Antonina Bekier, Filip Mieronowicz i Zuzanna Gąsewicz, Eryk Szwenik i Anna Słowikowska, Wojciech Uszyłło i Lena 
Krzyżewska, Piotr Zieliński i Lena Szewczuk; 2. miejsce: Krzysztof Sitkowski i Klaudia Szybiak, Błażej Wróblewski i Zofia Sulęcka, Michał 
Zawadzki i Julia Ciupa

KATEGORIA 8-9 G
1. miejsce: Ksawery Anaszko i Julia Abramowicz; 3 miejsce: Krzysztof Szkudlarek i Hanna Nakoneczna, Jan Lubecki i Oliwia Szymczak

KATEGORIA 10-11 G
2. miejsce: Marcin Florczak i Milena Smędzik, Jakub Duda i Eliza Tomaszewska, Jakub Szulganiuk i Łucja Suchocka, Artur Mąka i Hanna Połojańska; 
3. miejsce: Tomasz Pacek i Maja Łukowska, Szymon Szostak i Liliana Pac, Eryk Jankowski i Hanna Rawłuszko, Emil Dobosz i Hanna Kowalewska

KATEGORIA 10-11 F
4. miejsce: Patryk Gal i Aleksandra Wasilewska, Bartosz Skórnóg i Lena Ostaniewicz

KATEGORIA 12-13 G
1. miejsce: Paweł Kurzynowski i Pola Sudnik; 2. miejsce: Wojciech Aniszewski i Amelia Kubach, Marek Wyskwar i Marlena Szepel; 3. miejsce: 
Wiktor Romejko i Alicja Szmuc, Jakub Romanek i Izabela Boć, Michał Pochodaj i Ola Dyduch

KATEGORIA 12-13 F
6. miejsce: Kacper Płaczek i Zofia Sobocińska; Mikołaj Makarewicz i Amelia Zajkowska

PARY SPORTOWE
KATEGORIA 10-11 E

1. miejsce: Jan Karolczuk i Hanna Haszczyn
KATEGORIA 12-13 E

2. miejsce: Piotr Paluch i Anna Paluch; 5. miejsce: Szymon Kulik i Natalia Majek; 7. miejsce: Bartosz Lewicki i Aleksandra Kulesza; 8. miejsce: 
Mateusz Lisowski i Alicja Morawska

KATEGORIA 14-15 E
2. miejsce i awans do klasy tanecznej D: Bartłomiej Modzolewski i Agata Malijonis; 5. miejsce: Maciej Iwanicki i Natalia Kulik

KATEGORIA D POWYŻEJ 15 LAT
3 i 7. miejsce: Konstanty Białasz i Anna Charzyńska (tańce latynoamerykańskie i standardowe)

Trzymali ramę, czyli Giżycko taneczną stolicą regionu
Turniej Tańca Towarzyskiego „Mazury 2019” przeszedł już do historii, ale z pewnością jeszcze nie raz 
wspominać go będą widzowie i sami zawodnicy. Piętnasta edycja imprezy, która odbyła się 8 czerwca w hali 
Centralnego Ośrodka Sportu, zgromadziła na starcie prawie 280 par z Warszawy, Gdańska, Elbląga, Gdyni, 
Torunia, Białegostoku, Olsztyna, Łomży, Ostrołęki, Ełku, Pruszkowa, Augustowa, Iławy, Oświęcimia, Olecka 
i – oczywiście – Giżycka. Honoru gospodarzy jak zwykle udanie bronili członkowie Klubu „Czar Par”, dzielnie 
wspierani przez adeptów tańca z klas tanecznych w Szkole Podstawowej nr 7, dla których był to absolutny 
debiut na wielkim parkiecie. Wszyscy uczestnicy turnieju wrócili do domów z pucharami. Wyniki reprezentantów 
naszego miasta prezentujemy w ramce.                    Bogusław Zawadzki

Ksawery Anaszko i Julia Abramowicz wytańczyli pierwsze miejsce 
w kategorii 8-9 G

Na parkiecie debiutanci: Julia Ciupa i Michał Zawadzki ze Szkoły 
Podstawowej nr 7 (z lewej)
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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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Za nami druga runda tenisowego Grand Prix 
Giżycka o Puchar Burmistrza i aż osiem meda-
lowych pozycji reprezentantów gospodarzy. W 
kategorii open mężczyzn na podium stanęli sami 
giżycczanie. Niespodzianki nie było – po raz wtóry 
w tej edycji GP zwyciężył Maciej Kudyk, dru-
gi był Marcin Łobodziński, a trzeci Woj-
ciech Buraczyński. W grupie tenisistów do 
lat 14 triumfował Alexander Święczkow-
ski przez Tymoteuszem Zawiszą, a wśród 
pań najlepsza okazała się Joanna Płatek, 
która wyprzedziła Aleksandrę Płatek. Grono 
giżyckich medalistów uzupełnił Adam Ingiele-
wicz, trzeci w kategorii oldbojów.                     bz

Ósemka w trójce
Zakończyła się pierwsza runda rozgry-

wek o mistrzostwo ligi amatorskich piłkarskich 
szóstek na „Orliku” przy Szkole Podstawowej 
nr 7. W stawce sześciu drużyn na półmetku 
bezkonkurencyjna okazała się broniąca ty-
tułu Blaugrana. Boiskowe doświadczenie 
Macieja Kudyka, Krzysztofa Kole-
śnika i Michała Sadłosa w połączeniu 

Mistrz nie zamierza oddać korony
z ambicją i werwą kilku młodszych graczy 
przyniosło kapitalny efekt w postaci komple-
tu pięciu zwycięstw i imponującego bilansu 
bramkowego 24:3. Przed rewanżami, które 
rozpoczną się pod koniec sierpnia, „Barca” 
znad Niegocina ma aż pięć punktów przewa-
gi na ubiegłorocznym wicemistrzem Oleńką i 
wszystko wskazuje na to, że na rozstrzygnię-

cie w kwestii mistrzowskiej 
korony nie będziemy musieli 
czekać do ostatniej kolejki. 
Trzecie miejsce – ze stratą 
dwóch „oczek” do wicelide-
ra – zajmują Błękitni, a na 
kolejnych pozycjach plasują 
się piłkarze Drink Teamu, 
pozzdrzańscy Amatorsi i za-
mykający stawkę Huragan. 
Najlepszym snajperom ligi 
przewodzi Maciej Ku-
dyk z Blaugrany (9 goli), 
którego „ścigają”: Damian 
Kuszmider z Błękitnych 
i Daniel Łydziński z 
Drink Teamu (po 7 bra-
mek) oraz autorzy 6 trafień: 
Piotr Pawlik (Oleńka) i 
Krzysztof Koleśnik (Bl-
augrana).                     bz

Lider klasyfikacji strzelców Maciej Kudyk (pierwszy z le-
wej) jest jedynym piłkarzem ligi, który pokonał bramkarzy 
wszystkich rywali
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Cóż wydarzyło się tego dnia? Ano do Giżycka zjechali ci, których Pan Henryk lata temu wprowadzał w arkana królewskiej gry. Nie wszyscy, 
rzecz jasna, bo pewnie trudno byłoby znaleźć lokal, który pomieściłby komplet uczniów zasłużonego szkoleniowca znad Niegocina. Na spotkanie 
do restauracji „Porto” przybyli jednak reprezentanci wszystkich klubów, w których Henryk Gudojć postawił kiedyś swój trenerski stempel, a więc 
GCK Debiut Giżycko, Czarnych Olecko, Jaćwieży Suwałki oraz Giżyckiego Klubu Sportowego Niewidomych „Kormoran”. Kiedyś dzieci, dziś szano-
wani pracownicy uczelni i świetnie prosperujących firm. Inicjatorem niecodziennego wydarzenia był Marek Zienkiewicz i to właśnie on wespół 
z Urszulą Cichocką (najbar-
dziej utytułowaną giżycką pod-
opieczną Pana Henryka) wręczyli 
bohaterowi czerwcowej uroczy-
stości kwiaty wraz z pamiątko-
wym grawertonem. Na tabliczce 
umieszczono napis: „Dziękujemy 
za to, że dziś używamy głowy do 
myślenia, a nie do potakiwania”. 
Krótkie zdanie mówiące więcej niż 
tysiąc jakichkolwiek innych słów. 

– Nie ukrywam, że wzrusze-
nie odebrało mi głos – przyznaje 
Henryk Gudojć. – Spotkanie 
z dawnymi wychowankami było 
dla mnie ogromnym przeżyciem, 
a kilkugodzinne rozmowy z nimi 
tylko utwierdziły mnie w przeko-
naniu, że napis na tabliczce nie 
kłamie…

       Bogusław Zawadzki

„Używamy głowy do myślenia, a nie do potakiwania”
Podobno chłopaki nie płaczą, ale w życiu zdarzają się takie momenty, w których nawet najwięksi twardziele 
zmuszeni są ukradkiem otrzeć łzę z policzka. Henryk Gudojć, trener i wychowawca młodych szachistów (nie 
tylko z Giżycka), otwarcie przyznaje, że takie właśnie cudowne chwile przeżył 8 czerwca. 

Na spotkanie z Henrykiem Gudojciem (pierwszy z prawej) przybyli (od lewej): Rafał Kaźmierczak, Paweł 
Wiśniewski, Lena Kaźmierczak, Przemysław Kosmowski, Urszula Cichocka, Marek Zienkiewicz, Andrzej 
Gasiul, Grażyna Gasiul i Konrad Ingielewicz
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Reprezentanci Giżyckiego Klubu Sporto-
wego Niewidomych „Kormoran” wzięli udział w 
czerwcu w dwóch imprezach (warcaby stupolo-
we). W ścisłym finale Mistrzostw Polski w Sęko-
cinie Starym na dobrej 7. pozycji w 12-osobowej 
stawce uplasował się Ryszard Pawłowski. 
Natomiast w podkieleckiej Sielipi Wielkiej o zwy-
cięstwo w ogólnopolskim turnieju osób niewido-
mych i słabowidzących rywalizowało troje giżyc-
czan. Najwyżej z zawodników znad Niegocina 
– na 4. pozycji wśród 44 startujących – sklasyfi-
kowano Andrzeja Gasiula. Na 26. miejscu 
zmagania ukończyła Mirosława Zielińska, 
a 41. lokatę zajęła Teresa Draguńska.   bz

Walczyli na stu polach
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Areną kolejnego, czwartego już etapu cyklu wyścigów kolarskich 
„Milko Mazury MTB” było Szczytno. Na starcie „Krzyżackiej Historii” 
– bo taką nazwę nosiła impreza, która odbyła się na początku czerw-
ca – nie zabrakło reprezentantów Giżycka. W najliczniej obsadzo-
nej kategorii „hobby” (129 zawodników) najwyżej z naszych kolarzy 
sklasyfikowano Pawła Lenkiewicza z 15. Giżyckiej Brygady 
Zmechanizowanej, który wjechał na „kreskę” jako 9. Miejsca pozo-
stałych giżycczan: 11. Rafał Molenda, 15. Marcin Trykacz, 
16. Wojciech Sowa (wszyscy Szprycha Giżycko), 51. Woj-
ciech Wyszyński (niezrzeszony), 69. Ryszard Lenkiewicz 
(Masters Giżycko), 90. Anna Kozikowska (Szprycha Giżycko), 
107. Sylwia Konstantynowicz (Masters Giżycko). W kategorii 

Dwóch naszych na „pudle” w „Krzyżackiej Historii”
„export” (63 kolarzy) sprawa na finiszu rozstrzygnęła się między dwo-
ma cyklistami Szprychy. Triumfował Krzysztof Kindrasz przed 
Łukaszem Łukaszewskim i taka jest też kolejność po czterech 
etapach. Dotychczasowy lider Michał Wróblewski w Szczytnie 
nie startował, co kosztowało go spadek aż na 13. miejsce. W najbar-
dziej prestiżowej kategorii „pro” wobec braku reprezentanta Giżycka 
trzymaliśmy kciuki za eks-giżycczanina Artura Korca, startujące-
go w barwach olsztyńskiego Centrum Rowerowego. Popularny „Ko-
rek” jak zwykle nie zawiódł, chociaż tym razem nie wygrał. Zajmując 
najniższe miejsce na podium awansował na pozycję wicelidera w 
klasyfikacji łącznej. 

                bz

Nie da się ukryć, że apetyty po ubiegłorocznym sukcesie były dość 
mocno zaostrzone, a celem Mamr, o którym głośno zaczęto mówić w 
przerwie zimowej, było zajęcie miejsca na podium. Zadanie wydawało 
się wykonalne – po 17 jesiennych meczach podopieczni trenera Zbi-
gniewa Marczuka z dorobkiem 32 punktów zajmowali bowiem 
obiecującą 6. pozycję, do trzecie-
go w stawce GKS Wikielec tra-
cąc zaledwie 3 „oczka”. Niestety, 
wiosną nie było już tak kolorowo. 
Pod wodzą nowego szkoleniow-
ca Karola Lemechy Mamry 
„ugrały” tylko 17 punktów w 13 
meczach i ostatecznie prawie tyle 
samo zabrakło im do „brązowego” 
Jezioraka Iława. Strata giżycczan 
do mistrzowskiej Concordii Elbląg 
wyniosła zaś aż 34 „oczka”. 

Rzadziej trafiali
Porównajmy ostatnie dwa se-

zony. W rozgrywkach 2017/2018 
Mamry wygrały 14 spotkań, 8 
zremisowały i tyle samo prze-
grały. W minionym sezonie także 
zanotowały 14 wygranych, ale w 
9 starciach okazały się słabsze od 
rywali, a punktami z przeciwnikami 
nasi gracze podzielili się siedmio-
krotnie. W zakończonych w czerwcu zmaganiach „Gieksa” strzeliła 52 
gole i tu mamy, niestety, spadek w stosunku do roku poprzedniego, w 
którym piłka po strzałach piłkarzy z Giżycka drogę do siatki znalazła aż 
59 razy. Poziom z rozgrywek 2017/2018 utrzymali za to nasi bramkarze 
i defensorzy – po raz drugi z rzędu Mamry straciły bowiem 39 goli. 
Lepszą obroną mogą poszczycić się tylko cztery drużyny, natomiast 
pod względem „siły rażenia” zespół znad Niegocina musiał ustąpić pola 
aż ośmiu czwartoligowcom. 

Skuteczniejsi po przerwie
Mamry to drużyna własnego boiska, znacznie groźniejsza w drugiej 

niźli w pierwszej połowie. Tak przynajmniej wynika ze statystyk. Na sta-
dionie przy ul. Moniuszki gospodarze odnieśli 7 zwycięstw, 5 meczów 

Miało być „pudło”, skończyło się trzy „oczka” niżej
Na szóstym miejscu sezon 2018/2019 w Forbet IV Lidze ukończyli piłkarze Mamr Giżycko. W trzydziestu 
spotkaniach nasi futboliści zgromadzili 49 punktów, czyli o jeden mniej niż w poprzednich rozgrywkach, w 
których „Gieksa” uplasowała się na najlepszej w swojej czwartoligowej historii czwartej pozycji. 

zakończyło się rezultatem nierozstrzygniętym, a komplet punktów z 
Giżycka wywiozły tylko trzy drużyny. Z 49 bramek w tym sezonie aż 
30 nasza „Gieksa” zdobyła przed własną publicznością (tracąc 21). Na 
boiskach rywali Mamry były już mniej skuteczne (22 trafienia), ale też 
popełniły mniej błędów w defensywie (18) – przynajmniej tych wyko-

rzystanych przez rywali. Drużyna 
z Giżycka zazwyczaj lepsze re-
cenzje zbierała za grę w drugich 
połowach. I nic w tym dziwnego, 
albowiem 32 gole mazurscy ko-
pacze zdobyli właśnie po zmianie 
stron. W niektórych meczach na-
szym reprezentantom przydałaby 
się jednak trzecia tercja – w ośmiu 
pojedynkach 90 minut nie wy-
starczyło im bowiem do zdobycia 
choćby jednego gola. 

Snajperzy z defensywy
Podobnie jak w sezonie 

2017/2018, tak i teraz na listę 
strzelców wpisało się 14 zawod-
ników Mamr. Co ciekawe, 13 bra-
mek – czyli dokładnie co czwartą 
- zdobyli przedstawicieli forma-
cji defensywnej z niesamowicie 
skutecznym Błażejem Dręż-
kiem, który aż siedmiokrotnie 

lokował futbolówkę w siatce. Najczęściej, bo po 9 razy, ręce w geście 
radości wznosili: Mariusz Rutkowski i Bartłomiej Szafran. 
Ten ostatni rozochocił kibiców w rundzie jesiennej, jak na zawołanie 
strzelając arcyważne gole i to przeważnie wchodząc z ławki rezerwo-
wych. Niestety, ostatni raz niespełna 23-letni napastnik trafił w 16. kolej-
ce, czyli 18 listopada ubiegłego roku w Elblągu, gdzie „użądlił” rezerwy 
tamtejszej Olimpii. W minionym sezonie bramki dla Mamr zdobywali 
także: Jan Sidorowicz – 4, Krystian Wiszniewski, Rafał 
Darda, Tomasz Bańkowski, Michał Świderski – po 3, Fi-
lip Rusiak, Damian Jęksa, Mateusz Opar – po 2, Adam 
Bognacki, Bartłomiej Zacharewicz i Maciej Pawlukie-
wicz – po 1. Dwukrotnie naszych snajperów wyręczyli 
obrońcy rywali.                            Bogusław Zawadzki, mi

Waleczny Mariusz Rutkowski (z prawej) to najskuteczniejszy pił-
karz Mamr w ostatnich dwóch latach. Do sześciu goli w rozgrywkach 
2017/2018 popularny „Mario” dołożył 9 w sezonie zakończonym w 
połowie czerwca


