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2 BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Ponad piętnaście lat temu podjęto decyzję, że Giżycko nie 

będzie prowadzić samodzielnej gospodarki odpadami, a za-
danie to przekaże Mazurskiemu Związkowi Międzygminnemu 
– Gospodarka Odpadami, który obecnie zrzesza dwanaście 
mazurskich samorządów (czyli Banie Mazurskie, Budry, Gminę 
Giżycko, Kruklanki, Miłki, Orzysz, Pozezdrze, Ryn, Srokowo,  
Węgorzewo i  Wydminy oraz, oczywiście, Miasto Giżycko). W 
2013 r. przy udziale środków Unii Europejskiej wspólnie wy-
budowano specjalny zakład do unieszkodliwiania odpadów w 
Spytkowie i zaczęła się tzw. „pierwsza rewolucja śmieciowa”.  
A wiadomo – jak to w rewolucji – były niemal od razu pierw-
sze ofiary. W Giżycku zlecenia transportu śmieci utracił ZUK, 
którego sytuacja gwałtownie się pogorszyła i w konsekwencji 
wspólnicy zdecydowali o jego likwidacji. Gospodarka odpada-
mi komplikowała się, a koszty zagospodarowania śmieci rosły. 
Początki zawsze są trudne i w pierwszych latach Związek za-
notował dość dużą nadwyżkę. Decyzją Zgromadzenia – czyli 
wszystkich gmin – została ona spożytkowana na likwidację dzi-
kich wysypisk oraz dodatkowe pojemniki ustawiane w sezonie 
letnim, a stawki dla nieruchomości niezamieszkałych zostały 
obniżone, gdyż co do zasady – stawki za odpady nie mogą 
być zawyżane, ani nie można do nich dopłacać w sposób po-
wszechny. Generalnie system powinien być tak skalkulowany, 
aby kwota opłat wystarczała na jego sfinansowanie. I taki stan 
był w naszym Związku do 2019 r., gdy MZM-GO zakończył 
2018 rok wynikiem niemal idealnego zbilansowania „na zero” 
(o ile dobrze pamiętam, rok zakończył się niewielką nadwyżką 
rzędu 8 000 zł). To oznacza, że stawki 10 zł i 17 zł były 
idealnie trafione. Co się stało dalej…? 
System gospodarki odpadami powinniśmy podzielić na dwie 
fazy: 
1. Odbiór i transport odpadów (u nas realizowany na podstawie 
umowy z firmą KOMA)
2. Unieszkodliwianie i zagospodarowanie (u nas realizowany 
przez spółkę ZUOK Spytkowo)

Koszty odbioru i transportu nie uległy zmianie, natomiast wiele 
się zmieniło w zakresie działalności spółki w Spytkowie. Zmiany 
są tak dynamiczne, że wymuszają wręcz natychmiastową reak-
cję, choć były podjęte próby utrzymania obowiązujących stawek 
na obecnym poziomie jak najdłużej. Dłużej już, niestety, się nie 
da, bo byłaby to działalność na szkodę ZUOK i w konsekwencji 
utrata przez spółkę płynności finansowej. Skoro system powinien 
się samofinansować, to jedynym rozwiązaniem – przy lawinowo 
rosnących kosztach – jest podniesienie stawek za odpady. 

Co się wydarzyło? Przede wszystkim zaostrzono prze-
pisy, które zakazują składowania określonych rodzajów odpadów 
o kaloryczności powyżej 6 MJ/kg. To oznacza, że dużo większa 
ich ilość musi zostać spalona w spalarni lub cementowni. Regu-
lacja ta zrodziła wiele problemów w funkcjonowaniu zakładów 
zagospodarowania odpadów, ponieważ w Polsce nie ma wystar-
czającej liczby instalacji, które mogłyby przetworzyć tak dużą 
ilość śmieci. Powstała duża luka na tym rynku i ceny natychmiast 
poszybowały w górę. Zaczęło się usilne poszukiwanie odbiorcy 
odpadów do spalenia. W naszym województwie nie ma takiej 
instalacji. Do jej budowy przymierza się Olsztyn – jako jedyna 
lokalizacja przewidziana w wojewódzkim planie gospodarki od-
padami, a bez wpisania do planu budowa nie jest możliwa. 

Efektem tego (poza kosztami transportu poza nasze woje-
wództwo) jest skokowy wzrost ceny za 1 tonę – z ok. 350 zł 
na… ok. 1000 zł.. Za tonę! Dodając do tego wzrost opłaty 
środowiskowej (tzw. „marszałkowskiej”) ze 170 zł na 270 zł 

(za tonę!), wzrost 
cen za energię o 
ponad 50% (i 
dalsze progno-
zowane podwyż-
ki), czy wzrost 
kosztów pra-
cy otrzymujemy 
a u t o m a t y c z n i e 
wzrost kosztów 
działalności w 
stosunku do 2018 
roku o 15 mln zł 
– czyli niemal 
trzykrotnie. A 
to tylko szacowa-
nie. Życie na pewno przyniesie jeszcze jakieś „niespodzianki”. 
Przygotowując się do nowych regulacji Związek zamówił spe-
cjalistyczne opracowanie, na podstawie którego można było 
ustalić, że utrzymanie stawek 10 zł i 17 zł jest już nierealne, a 
konieczny wzrost będzie rzędu 2-3 krotności. Powyżej 30 zł od 
osoby są już ustalone stawki np. w Mikołajkach (33 zł) i Rucia-
nem - Nidzie (31 zł), a w Kętrzynie ustalono stawkę na 31,80 
zł. Gwałtowny wzrost obserwujemy obecnie w całej Polsce, np. 
w Zgierzu z 8 zł na 29 zł i 58 zł w przypadku braku selektywnej 
zbiórki, w Świdnicy z 13,50 zł na 26 zł i aż 78 zł w przypadku 
braku segregacji.. 

Niewątpliwie zaczęła się kolejna „rewolucja śmieciowa” i 
czeka nas dużo ciężkiej pracy. To będzie, moim zdaniem, je-
den z podstawowych problemów samorządowych w nadcho-
dzących latach, bo nie można dopuścić do tego, aby śmieci nie 
były odbierane. To by była katastrofa, którą do tej pory widzie-
liśmy tylko w mediach, choć ostatnio ten problem dotknął So-
kółkę. Niewątpliwie też powinniśmy dążyć – jako Związek Gmin 
– do wybudowania instalacji do termicznego unieszkodliwiania 
odpadów. Korzyści są dwojakie: likwidacja problemu śmieci i 
uzyskanie z ich przetworzenia energii cieplnej i elektrycznej. 
Powinniśmy także przyjąć nowych chętnych do naszego Związ-
ku, aby strumień odpadów był jak największy. Kilka lat temu z 
MZMGO wystąpił Kętrzyn, decydując się na samodzielne pro-
wadzenie gospodarki odpadami, dziś Kętrzyn wraz z kilkoma 
okolicznymi gminami dąży do ponownego przystąpienia do 
Związku, bo w obecnych realiach tylko w dużej grupie można 
uzyskać lepsze ceny. Naszym atutem jest także posiadanie Za-
kładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie, 
który odbiera nasze odpady. Jeżeli mielibyśmy jeszcze instala-
cję do termicznego przetwarzania, w większym stopniu mogli-
byśmy kontrolować ceny. Budowa tej instalacji na dziś wydaje 
się być priorytetem. Obecny rok to początek trudnego procesu 
osiągnięcia 50% recyklingu wagowo i jest już obowiązek se-
gregacji odpadów. Za nieprzestrzeganie tego obowiązku będą 
naliczane opłaty podwójne. Przed nami na pewno sporo nauki 
i… dyscypliny, ale odwrotu od tego systemu już nie ma. Cała 
Polska w ciągu najbliższego roku będzie musiała przystosować 
się do nowych, trudnych warunków. 

Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Giżycka

O PODWYŻKACH OPŁAT ZA ŚMIECI 
PISZEMY TAKŻE NA STR. 16.
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AKTUALNOŚCI

Prowadzisz firmę, jesteś właścicielem hotelu lub restauracji, a może oferujesz ciekawe formy 
spędzenia wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych? Zapraszamy do współpracy! 

Twoją reklamę w „Moim Giżycku” zobaczy całe miasto!

TWOJA REKLAMA W „MOIM GIŻYCKU”!

SZKOLENIE SPORTOWE (250 000 ZŁ)
Giżycki Klub Sportowy „Mamry” (95 000 zł), MUKS Szkółka Piłkarska „Gol” 
(30 000 zł), „Mazuria” Mazurska Akademia Sportowa (20 000 zł + 3 000 zł), 
Uczniowski Klub Sportowy Short Track MOSiR Giżycko (20 000 zł), Uczniowski 
Międzyszkolny Klub Sportowy „Medyk” (18 000 zł), Uczniowski Klub Sportowy 
„Frog” (15 000 zł), Giżycki Klub Aikido (15 000 zł), Uczniowski Klub Sportowy 
„Czwórka” (12 000 zł), Giżyckie Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki (9 000 
zł), Uczniowski Klub Sportowy Giżycko – Sekcja Łyżwiarsko - Wrotkarska (6 000 
zł), Giżycki Klub Karate Kyokushin (5 000 zł), Giżyckie Stowarzyszenie Łyżwiar-
skie „Czarne Pantery” (2 000 zł)

KULTURA FIZYCZNA (100 000 zł)
MUKS Szkółka Piłkarska „Gol” (23 000 zł + 6 500 zł), Giżycka Grupa Regatowa 
(7 000 zł + 6 000 zł + 4 600 zł), Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” (9 500 zł), 
Giżycki Klub Karate Kyokushin (9 000 zł), „Mazuria” Mazurska Akademia Spor-
towa (6 000 zł + 1 500 zł), Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Medyk” 
(5 000 zł), Młodzieżowy Klub Sportowy Promocja Sportowych Talentów „Giżyc-
ko” (5 000 zł), Giżycki Klub Sportowy „Mamry” (4 000 zł), Stowarzyszenie „Klub 
Sportowy Masuria Volley” (2 800 zł), Mazurska Szkoła Żeglarstwa (4 000 zł), 
Giżyckie Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki (2 000 zł), Giżycki Klub Tenisa 
Stołowego (2 000 zł), Giżycki Klub Sportowy Niewidomych „Kormoran” (1 500 zł), 
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj Dziecku Radość” 
przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi (600 zł)

OCHRONA ZDROWIA (80 000 ZŁ)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Giżycku (8 000 zł + 7 000 + 4 500 zł), Stowarzyszenie na rzecz Dzie-
ci Niepełnosprawnych „Podaruj Dziecku Radość” przy Szkole Podstawowej 
nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi (8 000 + 6 500 zł), Stowarzyszenie na rzecz 
Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA” 
(7 700 zł + 4 000 zł), Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział 

Grantowe wsparcie, czyli ponad pół miliona od miasta
Burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz zatwierdził przedstawiony mu przez komisje konkursowe podział 
grantów, czyli środków na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka. W tym roku do Urzędu 
Miejskiego złożono 127 wniosków o dofinansowanie w siedmiu dziedzinach, z czego 70 zostało pozytywnie 
rozpatrzonych przez członków komisji. Łączna wartość dotacji z miasta wyniosła 582 200 zł. 

Rejonowy w Giżycku (10 000 zł), Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Par-
kinsona, Ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany” (9 700 zł), Stowarzyszenie na rzecz 
Osób Niesłyszących „Nie Migaj Się” (5 300 zł), Stowarzyszenie „Zintegrowani” 
przy Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałem Integracyjnym (2 300 zł + 1 500 
zł), Polski Związek Niewidomych (3 100 zł), Giżyckie Stowarzyszenie Miłośników 
Koszykówki (2 400 zł)

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO (75 200 ZŁ)

Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski (12 000 zł + 6 900 zł), Stowarzy-
szenie „Wspólnota Mazurska” (4 000 zł + 8 000 zł), Stowarzyszenie Promocji Tańca 
„LecDance” (10 000 zł + 2 000 zł), Mazurska Fundacja Sztuki „Art. Progress” (2 400 
zł + 4 900 zł + 2 000 zł), Związek Ukraińców w Polsce (6 900 zł + 1 000 zł), Fundacja 
TIME Twórczość, Integracja, Marzenia, Edukacja (3 900 zł), Fundacja Teatr IOTA 
(3 300 zł), Stowarzyszenie na rzecz Osób Niesłyszących „Nie Migaj Się” (3 000 zł), 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 
w Giżycku (2 100 zł), Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział 
Rejonowy w Giżycku (800 zł + 600 zł), Oddział Związku Sybiraków w Olsztynie (900 
zł), Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny (500 zł)

OCHRONA ZWIERZĄT (36 000 ZŁ)
Giżyckie Stowarzyszenie „BRAT KOT” (36 000 zł)

EKOLOGIA (30 000 ZŁ)
Klub Płetwonurków „Płetwal” (12 500 zł), Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ra-
tunkowe (10 500 zł), Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich (5 000 zł), 
Stowarzyszenie „Zintegrowani” przy Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałem In-
tegracyjnym (2 000 zł)

OPIEKA SPOŁECZNA (11 000 ZŁ)
„Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna (11 000 zł)
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Miasto Giżycko co roku bierze „pod skrzydła” jednego z młodych mieszkańców, wspierając jego leczenie i 
rehabilitację (m.in. poprzez zbiórki pieniędzy podczas miejskich wydarzeń). Rok 2020 należy do 6-letniego 
Igorka, któremu mogą Państwo pomóc wpłacając darowizny na konto lub przekazując 1% swojego podatku. 

W TYM ROKU POMAGAMY IGORKOWI KAMIŃSKIEMU

Prezes Stowarzyszenia Maria Popieluch uśmiecha się sze-
roko, opowiadając historię, która przypomina piękny sen lub bajkę z 
cudownym zakończeniem. Wszystko zaczęło się od telefonu, który 
Pani Maria odebrała w listopadzie ubiegłego roku. 

– Numer, który mi się wyświetlił, był dłuższy niż standardowe – 
mówi szefowa „Promyka”. 
– Zignorowałam sprawę, 
bo pomyślałam, że pewnie 
ktoś chce mnie naciągnąć. 
W ciągu dnia z tego sa-
mego numeru dzwoniono 
do mnie jeszcze dwa razy, 
więc w końcu zdecydowa-
łam się odebrać. Dzwoniła 
Pani Ewa Kotulska z 
Nowego Jorku, która poin-
formowała mnie, że nasze 
Stowarzyszenie otrzymało 
dotację na działalność do-
mowego hospicjum dzie-
cięcego. Mówimy o kwocie 
41 400 dolarów, co w przeli-
czeniu na złotówki daje pra-
wie 157 tysięcy! 

Dalej wszystko potoczy-
ło się błyskawicznie. Kolej-
ne telefony, maile, w końcu 
przelew na konto „Promyka” 
(bez prowizji bankowych). 
Polsko - Słowiańska Federalna Unia Kredytowa (PSFCU), działająca 
we współpracy z nowojorską Fundacją Uśmiechu Dziecka, wykonała 
trzy przelewy do Polski. Oprócz giżyckiego dofinansowanie otrzymały 
hospicja w Częstochowie (40 350 dolarów) i w Gdyni (28 219 dola-
rów). Wszystkie placówki zostały wyłonione w drodze losowania. Była 

Maria Popieluch: „To jest nasz kamyk węgielny”
Wyobraźcie sobie Państwo taką oto sytuację: idziecie ulicą, a tu nagle z nieba prosto w Wasze ręce spada ponad 40 
tysięcy dolarów! Taka właśnie niespodzianka spotkała Stowarzyszenie na rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową 
„Promyk”. Z tą różnicą, że pieniądze nie spadły z nieba, choć ta teoria wcale nie jest daleka od prawdy. 

to już szósta polonijna zbiórka pod patronatem PSFCU (dotychczas 
na pomoc potrzebującym przekazano 732 tysiące dolarów). 

– Zastanawialiśmy się w gronie członków naszego Stowarzy-
szenia, jak najlepiej spożytkować tę darowiznę – mówi Maria 
Popieluch. – I doszliśmy do wniosku, że potraktujemy ją jako 

„kamyk węgielny” pod bu-
dowę tak potrzebnego w 
naszym mieście zakładu 
opiekuńczo - leczniczego 
z miejscami hospicyjnymi, 
również dla dzieci. Kwota, 
którą otrzymaliśmy z USA, 
pozwoli wyposażyć placów-
kę w niezbędny sprzęt, np. 
koncentratory tlenu, pompy 
infuzyjne, nosze, wózki dla 
niepełnosprawnych, kule, 
chodziki. Oczywiście sami 
nie stworzymy ZOL-u. Pod 
koniec lutego list intencyjny w 
tej sprawie złożyłam na ręce 
burmistrza Giżycka, bo bez 
pomocy samorządu szanse 
na realizację tego arcyważ-
nego przedsięwzięcia są wy-
łącznie teoretyczne. Podczas 
wstępnych rozmów z władza-
mi naszego miasta usłysza-
łam: „Tak, działamy!”. 

Pod koniec kwietnia Maria Popieluch wybiera się do Nowe-
go Jorku na... ślub wnuczka. Przy tej okazji prezes „Promyka” nie 
wyobraża sobie niezłożenia wizyty w siedzibie Polsko - Słowiańskiej 
Federalnej Unii Kredytowej i osobistego podziękowania za wspaniały 
dar dla Giżycka.               Bogusław Zawadzki

Maria Popieluch, prezes Stowarzyszenia „Promyk” w Giżycku
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości przekazania nagród dla Giżycka. Od lewej: Robert Przybylski (MOPS), Natalia Paszkiewicz („Szla-
chetna Paczka”), Marita Przedpełska - Winiarczyk (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku), 
burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz, Maria Popieluch (Stowarzyszenie na rzecz Osób z Chorobą Nowotworową „Promyk”), Bartosz Purzyński 
(Energa) i Małgorzata Kulas - Szyrmer (Biuro Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku)

Od Świetlnej Stolicy Województwa dla potrzebujących
Sprzęt AGD i RTV o wartości 10 tysięcy złotych (w sumie dziewiętnaście urządzeń) przywieźli do Giżycka 
przedstawiciele Grupy Energa, organizatora corocznego plebiscytu „Świeć się z Energą”. To nagroda dla naszego 
miasta i jego mieszkańców za najpiękniejszą w województwie warmińsko - mazurskim świąteczną iluminację. 

Konkurs, w którym o przyznaniu nagród decydują internauci, zorganizowano już po raz jedenasty, ale tytuł „Świetlnej Stolicy Warmii i Mazur” 
Giżycku przypadł po raz pierwszy (zdystansowaliśmy dziesięć miast, w tym Olsztyn, Elbląg i Ełk). W uroczystym przekazaniu nagród (24 lutego, 
port „Ekomarina”) oprócz burmistrza Wojciecha Iwaszkiewicza uczestniczyli przedstawiciele lokalnych jednostek, stowarzyszeń i akcji 
charytatywnych. To właśnie oni pomogli w stworzeniu listy potrzebujących (osób w trudnej sytuacji materialnej, niepełnosprawnych, chorych), do 
których trafił sprzęt od „Energi”.                        Bogusław Zawadzki
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Jacek Wesołowski jest najaktywniejszym mieszkańcem Giżycka - przynajmniej jesli chodzi 
o kwestię korzystania z „dobrodziejstw”, jakie daje Giżycka Karta Mieszkańca. 14 lutego w Urzędzie 
Miejskim uhonorowano laureatów konkursu dla posiadaczy GKM (a tych w naszym mieście jest już 
około 6 tysięcy). Zwycięzca (rekordzista pod względem ilości transakcji) odjechał z Ratusza nowym 
rowerem o wartości 900 złotych i z bonem podarunkowym (100 złotych) na zakupy w sklepie ze 
sprzętem elektronicznym, AGD i RTV. Takimi samymi bonami nagrodzono Urszulę Pańków, Mi-
chała Brzozowskiego, Stefana Lempieckiego i Panią Anitę (nazwiska nie podajemy 
na prośbę laureatki), czyli giżycczan najczęściej korzystających z Karty w poszczególnych obiektach 
objętych programem GKM. Wszystkie nagrody ufundował Urząd Miejski.        bz

Rower dla Kartowego rekordzisty

Jeszcze przed wakacjami baza sportowa 
Giżycka powinna się wzbogacić o kolejny no-
woczesny obiekt. Mowa o boisku piłkarskim 
ze sztuczną nawierzchnią, które powstanie w 
sąsiedztwie od-
danego do użyt-
ku w ubiegłym 
roku boiska wie-
lofunkcyjnego z 
torem rolkarskim 
przy Szkole 
P o d s t a w o w e j 
nr 4. 25 lutego 
burmistrz Giżyc-
ka Wojciech 
Iwaszkiewicz 
podpisał umowę 
na wykonanie 

Pierwszy mecz już w te wakacje?
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Olsztyński Oddział Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na 
dokończenie przerwanych robót przy budowie 
ronda na skrzyżowaniu szosy Obwodowej z ul. 
Nowowiejską i Świderską w Giżycku. Termin 
składania ofert: 10 marca. Zadanie obejmuje 
m.in. rozbiórkę nawierzchni bitumicznych i 
ich ponowne wykonanie, budowę chodników 
i ścieżek rowerowych wzdłuż projektowanej 
trasy, przebudowę infrastruktury technicznej 
kolidującej z projektowaną drogą oraz budo-
wę nowych odcinków infrastruktury (chodzi 
m.in. o elementy oświetlenia drogowego i ka-
nalizacji deszczowej). Prace muszą zostać za-
kończone  w czasie nie dłuższym niż siedem 
miesięcy od dnia zawarcia umowy.          bz

Kto wejdzie na rondo?

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżyc-
ku od lutego prowadzi kwalifikację wojskową, 
której celem jest ustalenie zdolności młodych 
Polaków (i Polek) do służby wojskowej. W tym 
roku obowiązkowi stawienia się przed komisją 
lekarską podlegają m.in. mężczyźni urodzeni 
w roku 2001 (rocznik podstawowy), a także 
mężczyźni urodzeni w latach 1996 - 2000, 
którzy nie posiadają określonej kategorii woj-
skowej, i osoby urodzone w latach 1999-2000, 
uznane za czasowo niezdolne do słuzby woj-
skowej. Kwalifikacja obejmuje ponadto pełno-
letnich ochotników oraz kobiety urodzone w 
latach 1996 - 2001, posiadające udokumen-
towane zawodowe umiejętności przydatne 
do pełnienia służby czynnej lub uczące się w 
celu uzyskania tych kompetencji (kierunki me-
dyczne, psychologia, weterynaria). Na terenie 
podległym giżyckiej WKU pracę zakończyły 
już powiatowe komisje lekarskie w Mrągowie 
i Gołdapi, od 16 do 27 marca planowane jest 
przeprowadzenie kwalifikacji w Węgorzewie, a 
na 1 kwietnia wezwania do stawienia się przed 
komisją otrzymali pierwsi mieszkańcy powiatu 
giżyckiego. Miejscem kwalifikacji, której za-
kończenie przewidziano na 27 kwietnia, będzie 
tradycyjnie internat Zespołu Szkół Kształtowa-
nia Środowiska i Agrobiznesu przy ul. Smętka 
w Giżycku.                                                      bz

Wojsko szuka zdolnych

Laureaci konkursu w towarzystwie burmistrza Giżycka Wojciecha Iwaszkiewicza

Kruklanki, ul. 22 Lipca 3 
tel.  87/421-70-55, 504-011-437

• chleb zwykły i razowy bez zaciemniaczy 

• chleb weselny • chleb na stół wiejski

• bułki śniadaniowe, bułki duże, hamburgery 

• drożdżówki, placki drożdżowe, pączki

• rogale • batony pod zapiekanki 

• spody pod kebab • produkty na zamówienie

W NASZEJ OFERCIE:

obiektu z olsztyńską firmą SportSystem sp.z 
o.o., która około dwóch dekad temu była au-
torem... boiska przy SP 4 (tego, które teraz 
zostanie rozebrane i zastąpione nowym). 

Na inwestycję o 
wartości 1,1 mln 
złotych miasto 
pozyskało do-
f i n a n s o w a n i e 
z Ministerstwa 
Sportu i Turysty-
ki. W następnej 
kolejności po-
wstaną boiska 
przy Szkole 
Podstawowej nr 
1 (trwa projekto-
wanie).       bz
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SKORZYSTAJ Z POMOCY…

KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA
* dla ofiar i sprawców przemocy, w problemach 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, spraw-
ców i ofiar przemocy, konsultacje dla rodziców (problemy wychowawcze) 
- poniedziałek w godz. 12.00 - 14.00

KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE
* dla osób uzależnionych i po leczeniu odwykowym - wtorek w godz. 15.00 
- 17.00 (konsultacje indywidualne), wtorek w godz. 17.00-19.00 (grupa 
wsparcia dla rodzin osób uzależnionych), czwartek w godz. 16.00 - 17.00 
(konsultacje indywidualne), czwartek w godz. 17.00 - 19.00 (grupa wspar-
cia dla osób uzależnionych)

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE
* w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży uzależnionych od alkoholu i sub-
stancji psychotropowych, pomoc pedagogiczna dla rodziców - wtorek w 
godz. 15.30 - 17.30

… oferowanej w Punkcie Konsultacyjnym 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).
 

GIŻYCKI WIECZÓR Z PASZPORTEM
I DOWODEM OSOBISTYM

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

Głównym celem konkursu (koordynowanego przez Centrum Pro-
filaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej) było wyróżnienie i promo-
cja instytucji, firm i organizacji, które poprzez stosowanie właściwych 
rozwiązań architektonicznych, oferowanie odpowiednich produktów, 
usług i zniżek „wychodzą poza standardową komunikację z konsumen-
tem i opierają się na zrozumieniu potrzeb osób starszych, przez co 
te ostatnie traktowane są w sposób godny i czują się potrzebne oraz 
dowartościowane”. Zdaniem oceniającej zgłoszenia pięcioosobowej 
komisji (Jadwiga Pietnoczko, Teresa Zieniewicz, Franci-
szek Wiszniewski, Stanisław Górniak i Irena Godlew-
ska - Schnell) powyższe warunki spełniły cztery miejsca: Opinię tę 
podzieliła Kapituła Konkursowa w składzie: Cezary Piórkowski, dr 
Katarzyna Karolska, Iwona Wieczorek - Arnt, Elżbieta 
Ziniewicz i Jerzy Macuk, ostatecznie miana miejsc przyjaznych 
seniorom przyznając Urzędowi Skarbowemu, Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej, sklepowi mięsnemu „Górni” sp.z 
o.o i salonowi fryzjerskiemu „Loczek”. Laureaci otrzymali 
certyfikaty na trzy lata, ale na drugą edycję konkursu nie trzeba będzie 
czekać aż tak długo. Zaplanowano ją bowiem już na jesień bieżącego 
roku.                              Bogusław Zawadzki

Certyfikaty dla miejsc przyjaznych
Zakończyła się pierwsza edycja konkursu „Miejsca 
przyjazne seniorom”, którego pomysłodawcą była 
Giżycka Rada Seniorów. Podczas lutowej sesji Rady 
Miejskiej wręczono cztery ceryfikaty z ważnością na 
trzy lata. 

Certyfikaty laureatom konkursu wręczyli: burmistrz Giżycka Wojciech 
Iwaszkiewicz (pierwszy z prawej) i przewodnicząca Giżyckiej Rady 
Seniorów Krystyna Kralkowska (druga z prawej)

Fo
t. A

rch
iw

um
 U

M

Miłośnicy słowa mówionego stanęli w szranki w II Wojewódzkim 
Konkursie Recytatorskim Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zorganizo-
wanym ostatniego dnia stycznia przez Centrum Profilaktyki Uzależnień 
i Integracji Społecznej w Giżycku. Jury w składzie: Danuta Tresz-
czyńska, Grażyna Imporowicz i Ewa Sobieska oceniło 
22 uczestników z seniorskich uniwersytetów w Olsztynie, Kętrzynie, 
Szczytnie, Rynie, Miłkach i Giżycku, którzy zaprezentowali się w inter-
pretacjach utworów m.in. Juliana Tuwima, Władysława Bro-
niewskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 
Leopolda Staffa, Jacka Cygana, Bolesława Leśmiana, 
Andrzeja Poniedzielskiego, Marii Pawlikowskiej - Ja-
snorzewskiej i ks. Jana Twardowskiego. Pierwsze miejsce 
w Konkursie komisja przyznała Janinie Wiśniewskiej z Kętrzyna, 
drugie – Barbarze Horoszkiewicz z Miłek, a podium uzupełniła 
giżycczanka, Barbara Opęchowska. Wręczono również cztery 
wyróżnienia, a otrzymały je: Elżbieta Michalska ze Szczytna, 
Maria Wasilewska z Rynu, Danuta Ostrowska z Rynu i 
Wiktoria Sokołowska z Giżycka.                                      bz

Mówili wierszem

11 MARCA (ŚRODA)
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A tak właśnie nazywa się najmłodsze „dziecko” Giżyckiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Grupa rozśpiewanych seniorów, od paździer-
nika ubiegłego roku ćwicząca pod kierunkiem Urszuli Wyszyń-
skiej - Zbróg, „specjalizuje się” głównie w piosence biesiadnej, ale 
w każdym innym repertuarze członkowie zespołu radzą sobie równie 
znakomicie. Bez znaczenia dla nich jest także to, przed jaką publiką 
występują, bo czy to w Domu Pomocy Społecznej, czy w przedszkolu 
„Promyk”, widzów zawsze udaje się porwać do wspólnego śpiewania, 
a nierzadko i do tańca. Zespół „Belcanto’ tworzą: Urszula Wy-
szyńska - Zbróg, Joanna Krystyna Szczęch, Krystyna 
Urban, Ireneusz Zbróg, Jerzy Opęchowski, Barbara 
Opęchowska, Danuta Żyjewska, Danuta Poć, Jan Ży-
jewski, Bogusława Michalczak, Zbigniew Tyburski i Ja-
nusz Wróblewski.              bz

     

„Giżycko wspiera krwiodawców” to nazwa działań, w ramach któ-
rych przedstawiciele naszego Ratusza złożyli kolejną wizytę w Oddzia-
le Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 
3 lutego giżycką siedzibę RCKiK odwiedzili: wiceburmistrz Cezary 
Piórkowski oraz dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integra-
cji Społecznej Ewa Ostrowska, którzy czekającym na oddanie krwi 
wręczyli pamiątkowe kalendarze z logiem promującym krwiodawstwo. 
Z rozmów z pracownicami giżyckiego punktu RCKiK wynika, iż zain-
teresowanie oddawaniem krwi w naszym mieście jest spore, jednako-
woż zaniepokojenie może budzić spadek liczby młodych krwiodawców. 
Przypominamy, iż w Giżycku krew można oddawać od poniedziałku do 
piątku w przychodni przy ul. Bohaterów Westerplatte 4. Punkt czynny 
jest w godz. 7.25 - 15.00, rejestracja dawców prowadzona jest w godz. 
7.30 - 10.00 (tel. 87/428-18-96, 87/ 429-94-22).                bz

„BELCANTO” znaczy: PIĘKNY ŚPIEW Coraz mniej młodych

Grupa „Belcanto” i młodzi słuchacze z przedszkola „Promyk” Pracownicy Urzędu Miejskiego wręczyli krwiodawcom kalendarze  
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MAMY CORAZ WIĘCEJ MAŁYCH RATOWNIKÓW
Czy Państwa dziecko wie, ile uciśnięć klatki piersiowej należy wykonać podczas resuscytacji krążeniowo - 
oddechowej lub co trzeba zrobić, gdy ktoś zasłabnie? Jeśli tak, to niewykluczone, iż wiedzę tę posiadło podczas 
szkolenia z pierwszej pomocy, prowadzonego przez Marcina Jakowicza. 

„Szkoła”, „przedszkole”, „impreza charytatywna’ – kalendarz Mar-
cina Jakowicza pęka w szwach od tego typu wpisów, wplecionych 
między dyżury w pogotowiu, gdzie na co dzień pracuje Pan Marcin. Po 
mieście szybko rozniosło się, że „facet robi dobrą robotę”, ma świet-
ny kontakt z dzieciakami i że potrafi fajnie „sprzedać” tak potrzebną 
wszystkim wiedzę. A przy tym nie bierze za to ani grosza. Nic więc 
dziwnego, że kalendarz ratownika zaczął zapełniać się w błyskawicz-
nym tempie. 

– Szkolenia rozpocząłem w grudniu 2018 roku – mówi giżycczanin. 
– Do dziś wzięło w nich udział ponad 1100 dzieci z powiatu giżyckiego 
i węgorzewskiego, bo stamtąd również otrzymałem zaproszenie. Po-

nadto miałem przyjemność przeszkolić około 100 osób dorosłych, m.in. 
członków Giżyckiej Rady Seniorów i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Rynie. Priorytetem są jednak najmłodsi.

Każde szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, czyli 
tej najbardziej lubianej przez milusińskich. Dzieci „reanimują” fantomy, 
sprawdzają na nich działanie defibrylatora, wykonują również czyn-
ności ratownicze w parach. Kurs kończy się wręczeniem certyfikatów 
„Małego Ratownika” i życzeniami od Marcina Jakowicza, oby ża-
den z jego młodych następców nie miał w życiu okazji do wykorzystania 
w praktyce wiedzy zdobytej podczas szkolenia. 

          Bogusław Zawadzki

Marcin Jakowicz przeszkolił ponad 1100 dzieci Kto chętny do zademonstrowania masażu?



9WYDARZENIA

Przywieźli Polskę w litewskich sercach
Oni znowu to zrobili! Artyści z Wilna po raz kolejny skradli serca giżyckiej publiczności, która 
1 marca – jak co roku podczas „Kaziuków Wileńskich” – do ostatniego miejsca wypełniła 
salę Giżyckiego Centrum Kultury. Na scenie zaprezentowali się młodzi  roztańczeni artyści z 
zespołu „Sto Uśmiechów” i kapela „Wesołe Wilno”. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z 
tego wydarzenia. 
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W poniedziałek (2 marca) rozpoczął 
się remont mostu obrotowego na kanale 
Łuczańskim, zapowiadany przez Zarząd 
Dróg Powiatowych w Giżycku jeszcze w 
ubiegłym roku. Zakres prac obejmuje m.in. 
demontaż i wymianę elementów drewnia-
nych przęsła, oczyszczenie i odmalowanie 
konstrukcji metalowej oraz rozbiórkę wysłu-
żonej przymostowej stróżówki, którą zastąpi 
nowe pomieszczenie dla pracowników ob-
sługi obiektu. Wykonawca robót jest firma 
z powiatu węgorzewskiego. Jak informuje 
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Grze-
gorz Moszczyński, jeśli aura nie po-
krzyżuje planów, zakończenie prac nastąpi 
pod koniec kwietnia.                               bz

Most wyłączony

Urząd Miejski przystąpił do przygotowa-
nia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla 
Miasta Giżycka na lata 2019-2022”. Doku-
ment ten ma na celu określenie mobilności 
mieszkańców i wskazanie działań wspiera-
jących użytkowników pojazdów elektrycz-
nych w przyszłości. Pod koniec lutego na 
stronie ekonsultacje.gizycko.pl ogło-
szono konsultacje społeczne, podczas któ-
rych giżycczanie za pośrednictwem ankiety 
mogą wyrazić swoje opinie w tej sprawie. 
Zachęcamy do wzięcia udziału w konsul-
tacjach (podobno wystarczy poświęcić 10 
minut). Zawarte w ankiecie pytania dotyczą 
m.in. elektromobilności, transportu publicz-
nego, systemu rowerowego, parkowania i 
codziennego przemieszczania się po mie-
ście. Konsultacje zakończą się 20 marca.  
                      bz

Gmina Miejska Giżycko informuje, iż w związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Giżycka Nr 
273/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie przetar-
gowym z przeznaczeniem pod sezonowe stanowiska handlowe przy ul. Kolejowej i Nadbrzeż-
nej w Giżycku, opublikowanym na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl w zakładce 
prawo lokalne, przeznacza się do wydzierżawienia w sezonie letnim 2020 r. wyłącznie tereny 
określone w ww. Zarządzeniu. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu na dzierżawę tych 
terenów - połowa marca 2020 r., natomiast termin przeprowadzenia przetargu - połowa kwiet-
nia 2020 r. Wszelkie informacje na temat przetargu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Giżycku przy pokoju nr 111 oraz umieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl.

Wystarczy dziesięć minut

Niektórzy twierdzą, że jest to przysło-
wiowa „bułka z masłem”, ale dla wielu osób 
– zwłaszcza starszych – wypełnienie rocz-
nego PIT-a jest prawdziwą zmorą i „czarną 
magią”. Stąd idea Dnia Otwartego Urzędu 
Skarbowego. Wszystkich Państwa, 
mających problem z uzupełnie-
niem rubryk w zeznaniach podat-
kowych, zapraszamy do giżyckiej 
„Skarbówki” w sobotę, 14 mar-
ca, w godz. 9.00 - 13.00. Wsparcie 
doświadczonych pracowników Urzędu nie 
tylko zagwarantuje bezbłędne wypełnienie 
formularza, ale być może sprawi, że w ko-
lejnych latach to Wy, Drodzy Czytelnicy, bę-
dziecie służyć innym radą w przygotowaniu 
deklaracji podatkowej. Podczas Dnia Otwar-
tego w Sali Obsługi Podatnika dostępne bę-
dzie stanowisko komputerowe do wysyłania 
zeznań drogą elektroniczną.                        bz

Wypełnij PIT w „Skarbówce”

INFORMACJA URZĘDU MIEJSKIEGO

Zespół istnieje (z krótkimi przerwami) od 
2004 roku. W ostatnich latach jego „mekką” było 
Węgorzewo (współzałożyciel bandu Mirosław 
Błudzień był szefem tamtejszego centrum 
kultury), od grudnia ubiegłego roku próby odby-
wają się w Giżycku. Z naszego miasta pochodzi 
dziewięcioro członków grupy, trzej pozostali są 
mieszkańcami powiatu węgorzewskiego. 

– Mamy w zespole przedstawicieli m.in. woj-
ska, policji, urzędników, emerytów – uśmiecha 
się Mirosław Błudzień, który wraz z Miro-
sławem Gostomskim kieruje „Small Ban-
dem”. – Żartujemy, że brakuje nam tylko księdza, 
ale przecież wszystko jeszcze przed nami. 

Giżycczanom „Smallsi” przypomnieli się 
w styczniu ubiegłego roku, uświetniając galę 
wręczenia Statuetek Św. Brunona. W tym roku 
planowanych jest co najmniej pięć koncertów 
grupy w rodzinnym mieście, niewykluczone 
też, że zespół wybierze się gdzieś „za miedzę” 
na gościnne występy. Powtórzenie sukcesu na 
miarę „Złotej Tarki” z pewnością łatwe nie bę-
dzie, ale też chyba sami muzycy nie mają obec-
nie aż takich ambicji. Te bardziej przyziemne 

„SMALL BAND” ZNÓW JEST NASZ!
W roku 2007 zdobyli prestiżową „Złotą Tarkę” podczas Old Jazz Meeting w 
Iławie, a potem... na dwanaście długich lat zniknęli z Giżycka. Teraz wracają 
– z nowymi pomysłami, nowym (i starym) repertuarem, nowymi (i „starymi”) 
twarzami w zespole. „Small Band” – bo o nim mowa – przygotowuje się do 
swojego pierwszego po długiej przerwie występu w strukturach Giżyckiego 
Centrum Kultury. A ten już podczas majowych Dni Giżycka. 

marzenia dotyczą raczej powiększenia składu 
zespołu i zaznaczenia jego pozycji w lokalnym 
środowisku. 

– Fajnie byłoby mieć w Giżycku jazzowy 
big - band z prawdziwego zdarzenia – mówi 
Mirosław Błudzień. – Wbrew pozorom nie 
jest to kwestia nie do zrealizowania, wszystko 
rozbija się o rozbudowę sekcji dęto - blaszanej 
i dęto - drewnianej. Niestety, wykwalifikowanych 
muzyków brakuje. 

A może wśród naszych Czytelników znajdą 
się członkowie przyszłego big - bandu? Zaintere-
sowanych zapraszamy na próby „Small Bandu”, 
które odbywają się w piątki o godz. 18.30 w Gi-
życkim Centrum Kultury. 

                        Bogusław Zawadzki
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Część „Small Bandu” podczas próby w Giżyckim Centrum Kultury

SKŁAD SMALL BANDU
Mirosław Błudzień, Mirosław Gostomski, Ka-
zimierz Woldański, Czesław Janowski, Woj-
ciech Romanowski, Dawid Żywica, Paweł 
Raczyński, Artur Kosz - Koszewski, Krzysz-
tof Bielaszka, Mariusz Sikorski, Dorota To-
maszewska, Jerzy Dorosz
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Wszystkie palmy zostaną zaprezentowane podczas Jarmarku, któ-
ry rozpocznie się 29 marca o godz. 9.00 Świątecznym Kiermaszem 
Rozmaitości. Na część artystyczną w imieniu organizatora zapraszamy 
od godz. 11.00. To właśnie wówczas poznamy laureatów wspomnia-
nego palmowego konkursu (regulamin w ramce), a na scenie swoje 
umiejętności zaprezentują członkowie zespołu „Z wiatrem” i grupy ta-
neczne Giżyckiego Centrum Kultury. Marcowemu Jarmarkowi towarzy-
szyć będą dwie zbiórki charytatywne. Pierwsza – pieniężna – na rzecz 
6-letniego Igorka Kamińskiego, którego w tym roku jako Miasto 
wspieramy w walce z chorobą. Drugą zbiórkę organizuje Giżyckie Sto-
warzyszenie BRAT KOT, które liczy zarówno na Państwa pomoc finan-
sową, jak i rzeczową (sucha i mokra karma, papierowe ręczniki, środki 
czystości).                                                      Bogusław Zawadzki

Jarmark na targowisku zwiastunem Wielkanocy
Giżyckie Centrum Kultury zaprasza na Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się w ostatnią niedzielę marca 
na miejskim targowisku. Jednym z punktów organizowanego po raz trzeci wydarzenie będzie rozstrzygnięcie 
konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną, do udziału w którym gorąco Państwa zachęcamy. Na autorów 
najlepszych – zdaniem jury – prac czekają nagrody pieniężne i rzeczowe. 

REGULAMIN KONKURSU 
NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

1. Palma powinna być wykonana samodzielnie z wykorzystaniem 
tradycyjnych form zdobniczych.
2. Palmę należy wykonać z materiałów naturalnych, np. bukszpanu, 
suchych lub sztucznych kwiatów, wstążki, bibuły lub z materiałów 
plastycznych.
3. Wysokość palmy powinna wynosić min. 1 metr.
4. Dopuszcza się, aby nad jedną palmą pracowały max. 2 osoby.
5. Prace należy składać do 24 marca 2020 r. w sekretariacie GCK w 
godz. 8.00 - 16.00. Zabezpieczoną palmę można również przesłać 
pocztą na adres GCK, ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko.
6. Każda praca powinna powinna być zawinięta w celofan oraz 
zaopatrzona w kartkę z danymi identyfikacyjnymi: imię i nazwisko, 
adres, e-mail, telefon kontaktowy.

UWAGA, WYSTAWCO!
Jeśli jesteś zainteresowany ustawieniem stoiska podczas Jarmarku 
Wielkanocnego, wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
gck.gizycko.pl i prześlij go na adres: Giżyckie Centrum Kultury, 
ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko (z dopiskiem: „Jarmark Wielkanoc-
ny”) lub drogą elektroniczną na adres: grazyna.darska@gck.
gizycko.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 marca, szczegóło-
wych informacji udziela Grażyna Darska (tel. 87/428-16-37). 

Wiosna zbliża się milowymi krokami (choć niektórzy twierdzą, że 
jest z nami już od kilku dobrych tygodni), a skoro tak, to znak, że coraz 
bliżej pierwszomajowe Wielkie Otwarcie Sezonu. Szczegóły programu 
tegorocznej imprezy poznamy niebawem, ale już dziś w ciemno mo-
żemy powiedzieć, że jednym z jego punktów będzie coroczna parada 
jednostek pływających na kanale Łuczańskim. Choć do 1 maja jest 
jeszcze trochę czasu, lista zgłoszeń została właśnie otwarta i do 24 
kwietnia ten stan nie ulegnie zmianie. 
Zapisy przyjmuje Lidia Chodań z 
Giżyckiego Centrum Kultury, z którą 
osoby zainteresowane uczestnictwem 
w paradzie mogą kontaktować się 
osobiście (pokój nr 7), telefonicznie (nr 
87/428-16-37) lub drogą elektroniczną 
(e-mail: lidia.chodan@gck.
gizycko.pl). Zgłoszenie powinno 
zawierać  imię i nazwisko kapitana 

Płyniesz w paradzie? Lista już otwarta!
załogi, adres, NIP/PESEL, telefon kontaktowy, nazwę załogi imiona 
i nazwiska pozostałych jej członków, opis jednostki pływającej (oraz 
idei przebrania jednostki i załogi). W zgłoszeniu powinno również zo-
stać zawarte oświadczenie o udziale w paradzie na własną odpowie-
dzialność, zobowiązanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 
oświadczenie o autorskim i samodzielnym wykonaniu dekoracji 
jednostki pływającej, klauzula RODO. Regulamin oraz formularz 

karty zgłoszeniowej dostępne są na 
stronie internetowej organizatora: 
gck.gizycko.pl oraz w sekretaria-
cie GCK. Oceny dekoracji jednostek i 
przebrania załóg (głównie pod kątem 
kreatywności i oryginalności) dokona 
komisja powołana przez dyrektora 
GCK Martę Dąbrowską. Łączna 
pula nagród wynosi 5 tysięcy złotych.                               
               bz

PRZEKAŻ JEDEN PROCENT DLA POTRZEBUJĄCYCH
Na stronie 21 przypominamy Państwu listę osób i organizacji pożytku publicznego, które można 
wesprzeć, przekazując im 1% swojego podatku za rok 2019. Przypomnijmy, iż w żaden sposób nie 
obciąża to podatnika, a wielu ludziom czy stowarzyszeniom może pomóc np. w walce z chorobą 
lub w dalszej działalności. Wszystkich, którzy chcieliby dopisać dziecko, osobę potrzebującą albo 
organizację do miejskiej bazy 1%, prosimy o kontakt z Katarzyną Zadrogą z Biura Promocji i 
Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego (tel. 87/732-41-37, e-mail: promocja@gizycko.pl).
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IV ZIMOWA BITWA NA MAZURACH 2020

Grill, relaksujący „dymek”, spokój na twarzach żołnierzy obu armii. 
Kto by pomyślał, że to przygotowania do wielkiej bitwy... 

Organizator, komentator i... niezawodny bramkarz drużyny „niemiec-
kiej”. Podobno niektórzy widzieli Roberta Kempę także na placu boju

Armia niemiecka (z lewej) kontra armia rosyjska. Zimowa bitwa na Mazurach prawie identyczna jak ta w 1915 roku – prawie, bo wtedy zimą nie 
było tak pięknej wiosny. Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy, że w starciu górą była strtona niemiecka

Efekty pirotechniczne zapierały dech w piersiach widzów. Miłośników 
przyrody uspokajamy: las miejski nie ucierpiał

Mecz Niemcy - Rosja. Murawa i sprzęt piłkarski dalekie od ideału, ale 
ambicja graczy i poziom meczu – absolutne mistrzostwo świata!

„To jest muszka, a to szczerbinka. W całym tym strzelaniu, kolego, cho-
dzi tylko o to, by tę muszkę zgrać z tą szczerbinką”

Sękacz kazał na siebie dość długo czekać, ale  ci, którym dane było go 
skosztować, podobno nie mieli powodów do narzekania

Fo
t. B

og
us

ław
 Z

aw
ad

zk
i

Fo
t. B

og
us

ław
 Z

aw
ad

zk
i

Fo
t. B

og
us

ław
 Z

aw
ad

zk
i

Fo
t. B

og
us

ław
 Z

aw
ad

zk
i

Fo
t. F

oto
gr

afi
a -

 To
ma

sz
 K

ar
ols

ki

Fo
t. F

oto
gr

afi
a -

 To
ma

sz
 K

ar
ols

ki
Fo

t. R
om

an
 P

op
ioł

ek

Fo
t. R

om
an

 P
op

ioł
ek



13AKTUALNOŚCI

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ PRZYJACIELEM KULTURY

Szczegóły: Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, tel. 87/428-43-26, e-mail: marta.dabrowska@gck.gizycko.pl

NASZA OFERTA (CENNIK)
SPONSOR – 1500 PLN 

SPONSOR STRATEGICZNY – 5000 PLN

Kultura jest jedną z dróg rozwoju i samorealizacji, jednak ambitne przedsięwzięcia kulturalne są zawsze 
trudne i kosztowne. Aby zapewnić szerokiej publiczności swobodny do nich dostęp potrzebni są ludzie dobrej 
woli. Giżyckie Centrum Kultury przygotowało ofertę sponsorską na rok 2020, do skorzystania z której zachę-
camy zarówno firmy, jak i osoby prywatne. Państwa obecność w naszych projektach w charakterze sponsora 
będzie doskonałą wspólną promocją. Utrwali Państwa wizerunek jako aktywnej marki na lokalnym rynku, a 
nam pozwoli na świadczenie usług na jeszcze wyższym poziomie. Wasze wsparcie będzie wyróżnieniem 
dla podejmowanych przez nas inicjatyw. W ubiegłym sezonie na współpracą z GCK zdecydowało się jede-
naście firm. Niezmiernie miło jest nam poinformować Państwa, że w roku bieżącym podpisaliśmy już umo-
wę ze Sponsorem Głównym! Pozostałym Państwu proponujemy współpracę sponsorską 
(dwa pakiety) przy sześciu największych letnich imprezach, organizowanych w tym 
roku przez Giżyckie Centrum Kultury. Chodzi o Wielkie Otwarcie Sezonu (1 maja), Dni Giżycka (25-30 maja), 
Święto Miast Partnerskich (31 maja), Festiwal Światła i Dźwięku Twierdzy Boyen (11 lipca – nowy projekt), 
Operację Boyen (6-9 sierpnia) oraz Festiwal Kolorów „Kolorowe 
Zakończenie Wakacji” (22 sierpnia). Pakiety sponsorskie zawierają m.in. 
prezentacje logotypów firmy podczas imprez, umieszczenie banerów reklamowych 
na terenie miasta, umieszczenie logotypów na oficjalnej stronie internetowej GCK, 
w materiałach reklamowych drukowanych i rozsyłanych do mediów, umieszczenie 
loga sponsora w miesięczniku „Moje Giżycko” (od kwietnia do października) oraz 
reklamę na ekranie LED.

Powszechnie wiadomo, że wspominanie wieku kobiet nie leży w 
zbyt dobrym guście, niemniej w przypadku Ireny Santor akurat ta 
kwestia jest dodatkowym atutem niekwestionowanej Pierwszej Damy 
Polskiej Estrady. W grudniu ubiegłego roku Pani Irena świętowała 85. 
urodziny, a wspaniały prywatny jubileusz splótł się z tym zawodowym. 
W roku 2019 minęło bowiem sześćdziesiąt lat, od dnia, w którym królo-
wa polskiej piosenki pojawiła się na scenie. Dorobek artystyczny gwiaz-
dy jest arcybogaty (festiwale, koncerty, płyty, kasety, setki przebojów, 
liczne nagrody i odznaczenia, a nawet... role filmowe) – konia z rzędem 
temu, kto wśród rodzimych wokalistek znajdzie artystkę mogącą się 
poszczycić choć zbliżonymi osiągnięciami.

Z tym większą radością i satysfakcją zapraszamy Państwa na kon-
cert „Jubileusz. Śpiewam, czyli jestem”, będący etapem diamentowej 
trasy koncertowej Ireny Santor. Artystyczne wydarzenie wiosny (a 

„Ciągle mam dla kogo śpiewać”
W maju 2017 roku Irena Santor, odbierając tytuł doktora 
honoris causa łódzkiej Akademii Muzycznej (jako 
pierwsza artystka z dziedziny muzyki rozrywkowej), 
powiedziała: „Moim najważniejszym osiągnięciem 
jest to, że przez dziesiątki lat nigdy nie brakowało mi 
publiczności na widowni, nigdy nie byłam artystką 
bezrobotną. Ciągle jeszcze towarzyszy mi uczucie, 
że jestem potrzebna, że dziś mam dla kogo śpiewać”. 
Pod koniec kwietnia wspaniałą artystkę zobaczymy w 
Giżyckim Centrum Kultury. Sprzedaż biletów rusza już 
za miesiąc. 

kto wie, czy nie całego roku) odbędzie się 27 kwietnia w Giżyckim Cen-
trum Kultury. Podczas koncertu usłyszymy zarówno przeboje wybrane 
przez samą piosenkarkę jako ważne dla niej, jak i utwory, które zawład-
nęły sercami wielopokoleniowej publiczności. Uzupełnieniem senty-
mentalnej muzycznej podróży będą opowieści i wspomnienia Jubilatki. 
Bilety w cenie 100 złotych (z Giżycką Kartą Mieszkańca: 80 złotych) 
będzie można kupić od 7 kwietnia w GCK lub za pośrednictwem strony 
ekobilet.pl.                                                Bogusław Zawadzki
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„Śpiewam, czyli jestem, 
żyję, trwam

i ciągle łut nadziei mam, 
że się przyda wam 

w szarości dnia 
piosenka ma...”

29 marca przestawiamy wskazówki 
zegarów z godz. 2.00 na godz. 3.00

Wiosną zmieniamy 
ZIMOWY NA LETNI!
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INFORMACJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/21

KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
§ 1.

Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko: 

1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola lub szkoły podstawowej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału przedszkol-
nego w szkole) – 5 pkt
2) kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą – 15 pkt. w przypadku obojga rodziców/prawnych opieku-
nów i 5 pkt. w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium
3) kandydaci do przedszkoli w wieku 3 – 5 lat – 5 pkt
4) kandydaci do przedszkoli, których rodzeństwo uczęszcza do szkoły mającej w swoim obwodzie dane przedszkole lub kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły 
podstawowej, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego tej szkoły – 3 pkt
5) deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 7 godzin – 6 pkt
6) szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do przedszkola w tym zmiana miejscowości zamieszkania – 2 pkt

§ 2.
W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice lub prawni opiekunowie składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do 
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
Składanie wniosków        2 - 31 marca (postępowanie uzupełniające: 1 - 3 czerwca)
Weryfikacja wniosków przez komisję     1- 7 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 4 - 5 czerwca)
Podanie do publicznej wiadomości list 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych    8 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 8 czerwca)
kandydatów       
Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia do placówki      9 - 15 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 9,10,12 czerwca)
Podanie do publicznej wiadomości list 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych     16 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 15 czerwca)

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS  PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
§1.

Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko: 
1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej lub do klas gimnazjum prowadzonych w danej szkole podstawowej – 5 pkt 
2) kontynuacja nauki przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, którym organ wykonawczy gminy nie 
wskazał miejsca realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w danej szkole – 5 pkt
3) kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą zlokalizowaną w obwodzie szkoły – 3 pkt
4) w obwodzie szkoły podstawowej, do której rodzice lub prawni opiekunowie chcą zapisać dziecko, zamieszkują krewni dziecka, którzy wspierają rodziców lub 
prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki - 3 pkt. 
5) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola położonego w obwodzie danej szkoły podstawowej – 3 pkt
6) kandydaci, których rodzice lub prawni opiekunowie są absolwentami danej szkoły – 1 pkt

§ 2.
W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1 rodzice lub prawni opiekunowie składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do szkoły 
podstawowej. 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Składanie wniosków       2 marca – 3 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 27 kwietnia – 8 maja)
Składanie wniosków do oddziałów sportowych    2 marca do dnia ustalonego przez dyrekcję szkoły (postępowanie   
        uzupełniające: od 27 kwietnia do dnia ustalonego przez dyrekcję szkoły)
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej 
(oddziały sportowe)       terminy ustala dyrekcja szkoły
Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów 
z pozytywnymi wynikami prób sprawności fizycznej   terminy ustala dyrekcja szkoły
Weryfikacja wniosków przez komisję     6 – 10 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 11 – 13 maja)
Podanie do publicznej wiadomości list zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych  kandydatów     15 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 14 maja)
Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia do placówki      16 – 23 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 15 – 19 maja)
Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych     24 kwietnia (postępowanie uzupełniające: do 31 sierpnia)

UWAGA! Rekrutacji do klas 1 szkół podstawowych podlegają wyłącznie dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szko-
ły. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia.   
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GCK ZAPRASZA
TANIEC HIP – HOP

INSTRUKTOR: Elżbieta Buratyńska
TEL. 531-280-894

wtorki, GCK, sala 1
godz. 15.45 – grupa 6-8 lat
godz. 16.45 – grupa od 9 lat
godz. 19.45 – grupa od 11 lat
czwartki, GCK, sala 1
godz. 15.30 – grupa 6-8 lat
godz. 16.30 – grupa od 9 lat
godz. 19.30 – grupa od 11 lat

TEATR
INSTRUKTOR: Grażyna Darska

TEL: 87/428-43-26
środy, GCK, sala nr 1

godz. 16.00 – Teatr Dziecięcy „Wyobraźnia” (8-11 lat)
piątki, GCK, sala nr 1

godz. 15.30 – Teatr Formy „Tenebris” (młodzież)

PLASTYKA
INSTRUKTOR: Romana Waszak

TEL. 504-058-028
poniedziałki, GCK, sala nr 9

godz. 15.00 – grupa 5-6 lat
godz. 16.00 – grupa 7-9 lat (I)
godz. 17.15 – grupa 7-9 lat (II)
godz. 18.30 – grupa 10-12 lat

środy, warsztat zbrojmistrza (twierdza Boyen)
godz. 16.00 – kurs rysunku i malarstwa (młodzież, dorośli)

godz. 18.00 – grupa malarska

CHÓR
INSTRUKTORZY: Alina Skupińska, 

Danuta Maksimowska
poniedziałki, GCK, sala nr 2, godz. 17.45 – próby chóru

środy, GCK, sala nr 2, godz. 15.00 - próby głosowe

SZACHY
TRENER: Henryk Gudojć

TEL. 605-849-099
środy, GCK, sala nr 9, godz. 14.00 – grupa średnia

czwartki, GCK, sala nr 9, godz. 16.00 – grupa początkująca
czwartki, GCK, sala nr 9, godz. 17.30 - grupa śr. zaawans.

FOTOGRAFIA
INSTRUKTOR: Marek Kaczorowski

TEL: 602-589-210
wtorki, GCK, sala nr 2, godz. 16.00 – zajęcia otwarte

ZESPÓŁ „Z WIATREM”
INSTRUKTOR: Jakub Kokocha

TEL. 518-941-785)
środy, GCK, sala muzyczna, godz. 18.00 – próby zespołu

TANIEC
INSTRUKTOR: Grażyna Wojtkiw

TEL. 608-817-806
poniedziałki, GCK, sala nr 1

godz. 16.15 – grupa 5-6 lat
godz. 17.00 – grupa 7-10 lat

godz. 19.00 – kurs tańca dla dorosłych

FILM
PROWADZĄCA: Maja Regina Orlicka

wtorki, GCK, sala nr 9
godz. 17.00 - zajęcia otwarte

Na początku kwietnia – jak zwykle o tej porze – Giżycko stanie się 
akordeonową stolicą Polski. Wszystko za sprawą Międzynarodowego 
Konkursu Akordeonowego Muzyki Popularnej i Rozrywkowej „Con-
certina”, który już po raz dwudziesty odbędzie się w naszym mieście. 
Na miejsce przesłuchań konkursowych wyznaczono nowoczesną salę 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia – soliści zaprezentują się tam 
3 kwietnia, natomiast zespoły kameralne – 4 kwietnia. Ten drugi i zara-
zem ostatni dzień tegorocznego Konkursu będzie prawdziwą ucztą dla 
koneserów muzyki – po zakończeniu przesłuchań w PSM planowany 
jest bowiem Koncert Laureatów (godz. 17.00), a wisienką na torcie bę-
dzie wieczorny „Muzyczny stand - up Czesława Mozila” w Giżyckim 
Centrum Kultury (godz. 20.00). Bilety w cenie 50 zł (z Giżycką Kartą 
Mieszkańca – 40 zł) można kupić w sekretariacie GCK lub za pośred-
nictwem strony www.ekobilet.pl.                                                 bz

Czesław na dwudziestolecie

To już ostatnia prosta, ostatni dzwonek, ostatnia szansa na 
wygranie 500, a nawet 1000 złotych! Tyle bowiem wynoszą pule 
nagród w Konkursie Ekologicznym „Kolorowy Wiosenny Upcykling”, 
promującym wtórne przetwarzanie odpadów i produkowanie z nich 
przedmiotów o wyższej wartości. Zadaniem uczestników konkursu 
jest wykonanie kul świetlnych z plastikowych butelek po wodzie lub 
napojach. Ważne, by butelkowe dzieła były wyposażone w zasi-
lany bateriami system świetlny, umożliwiający ekspozycje kul bez 
podłączenia do prądu. Regulamin konkursu dostępny jest na stro-
nie gck.gizycko.pl, natomiast dodatkowe informacje uzyskają 
Państwo dzwoniąc pod numer 506-943-562 lub pisząc na adres: 
info@gck.gizycko.pl. Kule przyjmowane są do 1 kwietnia w 
biurze Twierdzy Boyen przy ul. Turystycznej 1, a laureatów „Ko-
lorowego Wiosennego Upcyklingu” poznamy 22 kwietnia podczas 
Międzynarodowego Pikniku Ekologicznego. 

                bz

ZRÓB KULĘ I ZGARNIJ PULĘ!
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mzmgo.mazury.pl
O tym ostatnio mówi się najgłośniej: będziemy, niestety, dużo więcej płacić za odbiór 
śmieci. Nie tylko my – giżycczanie, ale my wszyscy – Polacy. Jak informuje Mazurski 
Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami (zrzeszający Miasto Giżycko, Miasto 
i Gminę Węgorzewo, Miasto i Gminę Ryn oraz gminy wiejskie: Giżycko, Wydminy, Miłki, Kruklanki, Orzysz, 
Pozezdrze, Srokowo, Budry i Banie Mazurskie), głównym powodem wzrostu cen jest – mocno upraszczając 
temat – ustawowy (a więc niezależny od samorządów) obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Szczegółowe 
przyczyny drastycznej podwyżki opłat, która najprawdopodobniej czeka nas już od kwietnia, prezentowane są 
na ulotce przygotowanej przez Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (górny obrazek). A niżej raz 
jeszcze przypominamy (wraz z MZM-GO) zasady segregacji śmieci. 

Droższe śmieci – problem całej Polski (nie tylko Giżycka)

• ceramiki, doniczek, porcelany, 
   fajansu, kryształów
• szkła okularowego
• szkła żaroodpornego
• zniczy 
• żarówek i świetlówek
• re�ektorów
• opakowań po rozpuszczalnikach, 
   olejach silnikowych
• luster
• szyb okiennych i zbrojonych
• monitorów i lamp telewizyjnych

www.mzmgo.mazury.pl
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Zadziorna Ellen Ripley w „Obcym” spuszczała manto pozaziem-
skiej kreaturze i wydźwignęła gatunek science fiction na sam szczyt 
hollywoodzkiej piramidy. Bezkompromisowa Sarah Connor udowod-
niła, że jest równie skuteczna, co tytułowy Termi-
nator. Thelma i Louise w szaleńczej ucieczce de-
molowały po drodze wszelkie kobiece kompleksy 
i męskie uprzedzenia. Mniej więcej cztery dekady 
temu panie zdjęły szpilki, związały włosy i wzięły 
sprawy w swoje ręce, zmieniając wizerunek kobiet 
w kinie. 

Potężnym kopniakiem wyważyły drzwi do ma-
gazynu z męskim kinem akcji, zabrały najcięższy 
arsenał i wkroczyły na rozrywkową ścieżkę eman-
cypacji. Ich śladem podążyły później choćby Nikita 
z przeboju Luca Bessona, Panna Młoda z „Kill 
Billa”, filmowa Lara Croft czy Lisbeth Salander ze 
skandynawskiej trylogii „Millennium”. Dziś kobiet nikt już nie ukrywa w 
drugim szeregu. W kostiumach Wonder Woman i Kapitan Marvel zaklę-
ta jest superbohaterska moc wszystkich pań. Nawet w odległej galakty-
ce nastał nowy porządek. To rezolutnej Rey wręczono świetlny miecz i 
filmowy spadek po rodzie Skywalkerów. 

Jest marzec, więc – sami Państwo rozumieją – nie mogło być innego tematu. Nasz ekspert od szklanych, srebr-
nych i wszelakich innych ekranów Tomasz Zacharczuk w swoim niepowtarzalnym stylu przypomina dziś o 
święcie piękniejszej połowy naszego społeczeństwa. To o nich właśnie – naszych niewiastach przecudnej uro-
dy – śpiewał niegdyś Eugeniusz Bodo, a po nim wielu innych: „Człek by je łyżkami jadł”. Pozwólmy się zatem 
wszyscy „pokarmić” Tomkowi Zacharczukowi.  

Ach, te baby! Czym by bez nich był ten świat?
Potrafią sprzątać świat ze zła ze skutecznością najsilniejszego detergentu. Zgotować mogą co najwyżej piekło 
zaciekłym wrogom. Jeśli trzeba prać, to tylko niewyparzone gęby ekranowych zakapiorów. Kobiety kina akcji 
od lat rozbijają w pył krzywdzące stereotypy i udowadniają, że płeć piękna nie musi być tą słabszą. Właśnie 
dlatego walecznym filmowym bohaterkom (i nie tylko) warto przytrzymać torebkę, otworzyć drzwi czy rzucić 
(aby ostrożnie) niezobowiązujący komplement.

W kinie akcji postępowe zmiany widać najwyraźniej, ale bohaterki 
w spódnicach przemeblowały cały filmowy świat. W westernach kobiety 
przestały być ozdobami saloonów, w horrorach z ofiar stały się tępiciel-

kami zła, a w komediach i dramatach przebiły się na 
pierwszy plan. Czasami postępuje to jeszcze w nie-
zbyt właściwym kierunku. Kobiece wersje „Ocean’s 
Eleven” czy „Pogromców duchów” to przestrzelone 
pomysły. Podobnie jak zakusy na damską wersję 
Jamesa Bonda. Idea męskiej odsłony „Aniołków 
Charliego” wydaje się przecież równie absurdalna. 

Panie nie muszą przymierzać męskich butów, 
zasługują bowiem na własną, autorską linię we 
współczesnym kinie. I ten trend widać coraz bar-
dziej. Równouprawnienie w kinie to jednocześnie 
jego rozwój i bogate zróżnicowanie. Z naładowa-
ną bronią i zaciśniętymi zębami filmowe bohater-

ki wzbudzają grozę, podziw i uwielbienie. Przede wszystkim jednak 
szacunek, na który również, a właściwie przede wszystkim, zasługują 
wszystkie panie spoza wielkiego ekranu. W domach, biurach, urzę-
dach, szkołach. I to nie tylko od święta.        

          Tomasz Zacharczuk

Do „Nowej Fali” wraca Jan Komasa. Wraca na krótko, bo 
zaledwie na jeden dzień (11 marca), z bijącym rekordy oglądal-
ności tegorocznym Oskarowiczem „Bożym Ciałem” oraz nieco 
wcześniej na nieco dłużej, bo na dziesięć dni, z kolejnym, po-
dobno murowanym kandydatem na hit. Czy „Sala samobójców. 
Hejter” – bo o tym filmie mowa – dorówna „Sali samobójców” z 
2011 roku? O tym przekonamy się już niebawem, ale eksperci 
od kinematografii już dziś wieszczą pękające w szwach sale w 
całym kraju. Ciekawe, czy którakolwiek z marcowych propozy-
cji naszego kina stoi w rankingach równie wysoko. Interesująco 
zapowiadają się choćby biograficzne produkcje „Skłodowska” 
(o naszej słynnej rodaczce - noblistce) i „Zieja” (o kapelanie 
„Szarych Szeregów”) czy „Małe kobietki”, „Gorący temat” i 
„Dżentelmeni”. Coś dla siebie znajdą w tym miesiącu także naj-
młodsi widzowie (m.in. „Sonic. Szybki jak błyskawica”, „Turu. 
W pogoni za sławą” oraz „Bayala i ostatni smok”), a 13 marca... 

No cóż, trzynastego 
wszystko zdarzyć się 
może, zwłaszcza gdy 
kupi się bilet na „Ma-
raton Horrorów”. A 
więc... Czy są tu jacyś 
odważni?

                     bz

Komasa znowu zapełni kina?
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część 6
PRZEZ SYBIR DO POLSKI

WSPOMNIENIA MICHAŁA JASUDOWICZA, PREZESA KOŁA ZWIĄZKU SYBIRAKÓW W GIŻYCKU

Nadeszła wiosna. Wezwano mnie do naczelnika. Szedłem wy-
straszony, gdyż taka rzecz zdarzała się bardzo rzadko – chyba że ktoś 
podpadł, a ja nie miałem sobie nic do zarzucenia. Zameldowałem się 
u naczelnika. Powiedział: „Misza, jesteś wyrośniętym chłopcem, pora-
dzisz sobie w nowej pracy, dostaniesz karabin i pojedziesz z Iwanem 
na pasiekę”. Przydzielono nam dwa juczne konie. Załadowaliśmy na nie 
wcześniej przygotowany ładunek. Były to: sól, mąka, proch, śrut, łuski, 
spłonki, zapałki i świece. Naboje do broni robiliśmy sami, różne dla ptac-
twa i zwierząt. Tak obładowani ruszyliśmy w trasę, w górę rzeki Dierbino, 
początkowo jechaliśmy przejezdną drogą przez tajgę, czasami ścieżka-
mi zwierzyny. Wspinaliśmy się po górach, szliśmy  nad przepaściami. 
Koniki syberyjskie były bardzo sprytne, szybko wspinały się pod górę. 
Należało uważać, aby za nimi nadążyć, było to bardzo niebezpieczne. 
Na noc zatrzymywaliśmy się na 
górskiej polance. Iwan rozsiodłał 
konie, ja musiałem przygotować 
drzewo na ognisko. W tajdze trze-
ba było uważać na rysie, które 
siedziały na drzewach i atakowały 
dosłownie wszystko, co się ruszało. 
Mój szef strzelał na wiwat, żeby je 
odstraszyć. Konie uwiązywaliśmy 
na długich linach, aby przez noc 
się napasły. Iwan poukładał siodła 
na ładunkach. Po kolacji ułożyliśmy 
się na siodłach, bo żmije nie lubiły 
końskiego potu. Ja nie spałem. By-
łem pod wielkim wrażeniem nocnej 
przygody: syku żmij, szumu wodo-
spadu spadającego do płynącej 
w dole rzeki Tubil, trzasku iskier 
z ogniska, tajgi. Rozmyślałem o 
słowach mamy, która powiedziała 
mi na pożegnanie: „Bądź dzielny, 
jesteś już dorosłym mężczyzną”. 
Miałem wówczas czternaście lat. Ranek był piękny, do szumu rzeki do-
łączyły się trele ptaków. Napoiliśmy konie i ruszyliśmy w dalszą drogę. 
Szef całą drogę śpiewał frontowe piosenki: „W put dorożka frontowa ja, 
niestraszna nam bamboszka czużaja”. Iwan był frontowcem, przeszedł 
cały szlak bojowy do Berlina, pod Wrocławiem był ranny. Za walkę na 
wojnie był odznaczony medalami i bardzo lubił je nosić.

Nasza droga wiodła ścieżkami zwierzyny, która szła do wodopoju. 
W czasie drogi Iwan uczył mnie, jak mam się zachowywać w sytuacjach, 
gdy spotkam niedźwiedzia lub niedźwiedzicę z młodymi. Od niedźwie-
dzia nie można uciec w płaskim terenie, a z góry należy uciekać na 
wprost. Niedźwiedź z góry biegnie zygzakami ze względu na swoje krót-
kie przednie łapy. 

Pod wieczór dojechaliśmy do naszej pasieki. Z daleka słychać było 
szczekanie psów. Było to duże stado. Pasieka położona była na dużej 
polanie. W dole płynął Tubil, którego źródła zaczynały bieg w górach. 
Woda była bardzo czysta, widać było w niej mnóstwo ryb. Jak ryby miały 
tarło, można je było łapać rękoma. Były miejsca, gdzie nad rzekę na 
żer przychodziły niedźwiedzie. Nad Tubil chodziliśmy z bronią i z psem. 
Rzeka była bardzo blisko naszej ziemianki, około 100-150 metrów. Gdy 
chodziłem tam sam, słuchałem jak po kamieniach pluszcze woda, jak 
skaczą ryby, mogłem sobie popłakać wspominając rodzinę. Nachodziły 
mnie pytania, kiedy wrócę do mamy i rodzeństwa, czy mają co jeść. Ja 
byłem najedzony, a oni? To była wielka tęsknota za rodziną. Po dwóch 
dniach, po uporządkowaniu pasieki, upolowaliśmy byka na „solance” (na 

odległej od pasieki polance do wykopywania dołów wsypywaliśmy sól). 
Do tych „solanek” przychodziły zwierzęta, a my co dorodniejsze ubijali-
śmy. Ze zwierzyny ściągaliśmy skórę, a mięso mieliśmy dla siebie i dla 
psów. Zapasy solonego mięsa składaliśmy do kadzi, które przechowywa-
liśmy w ogromnych magazynach wykutych w skale. W skałach wykute 
były pomieszczenia, w których na okres zimy chowaliśmy ule, beczki z 
miodem i narzędzia. Pasieka miała dwieście uli, wokół niej na wzgórzach 
kwitły akacje i było mnóstwo kwiatów. 

Mój szef był wymagającym, ale dobrym człowiekiem, wiele mnie na-
uczył, był dla mnie jak ojciec. Nauczył mnie, jak strzelać, pokazał, jak ce-
lować, kazał zbierać łuski z wystrzelanych nabojów, gdyż służyły one do 
wielokrotnego użytku. Po oddaniu pierwszego strzału upadłem, rzuciłem 
karabin daleko od siebie. Iwan kazał mi go podnieść i ucałować. Ta broń, 
powiedział, nieraz może uratować ci życie i dać pożywienie. Następnie 
powiedział: „Misza, patrz, w tę stronę jest około pięćdziesiąt kilometrów, 
nie ma ludzi. W następną stronę jest dziewięćdziesiąt kilometrów, a w tę 

nawet nie wiem, jak daleko jest do 
ludzi. Będziemy żyć z niedźwiedzia-
mi i innymi zwierzętami”. Żywności 
nam nie brakowało. W rzece były 
ryby, w lasach tajgi jagody, grzyby i 
zwierzyna do wyboru. Żeby zebrać 
jagody, którymi porośnięte były gór-
skie łąki, należało najpierw kijem 
podnieść krzewy, żeby się upewnić, 
czy nie ma pod nimi żmij. Nad brze-
gami rzeki rosły czarne porzeczki, 
borówki, jeżyny. Uzbrojeni w ka-
rabiny i z psem chodziliśmy też w 
głąb tajgi na zbieranie orzechów ce-
drowych. Cedry to bardzo wysokie 
drzewa (20-30 metrów), których ga-
łęzie rozpoczynają się na wysoko-
ści 8-10 metrów. Szyszki rosną na 
samej górze i gdy są dojrzałe, przy 
większym wietrze spadają same. W 
szyszkach są orzeszki wielkości fa-
soli – bardzo pożywne, zawierające 

dużo oleju. Pamiętam, jak kiedyś wybraliśmy się na te orzeszki. Miałem 
ze sobą postronek, którym opasałem się do drzewa i przesuwając się po 
pniu dotarłem do gałęzi, a dalej na czubek drzewa po szyszki. Szef cze-
kał na dole na spadające owoce. Raptem zaczął krzyczeć, żebym szyb-
ko złaził. Jak się okazało, na drzewie siedział niedźwiedź, który spokojnie 
zrywał i łuskał sobie orzeszki. Wiedziałem, jak duże jest zagrożenie, bo 
niedźwiedź porusza się szybciej niż człowiek. Wszystko skończyło się 
szczęśliwie. Ruszyłem w dół, oprócz niewielkich skaleczeń na dłoniach i 
udach nic mi się nie stało. 

Wreszcie przyszedł czas zbierania miodu. Iwan nauczył mnie, jak 
obchodzić się z pszczołami i już się ich nie bałem. Zebrany miód wkła-
daliśmy do dużych drewnianych beczek, a po jego odparowaniu beczki 
szczelnie zamykaliśmy i odstawialiśmy do magazynu. I tak beczki stały 
do zimy. Zimą, gdy rzeka zamarzała, odbierano miód, a nam uzupełniano 
zapasy. Zima była długa. Aby sprawnie poruszać się po śniegu, zrobili-
śmy sobie narty. Były one krótkie, ale szerokie. Spód nart podbijaliśmy 
kozią skórką, sierścią na zewnątrz. Było to bardzo wygodne, bo zjeżdża-
jąc świetnie niosły, natomiast przy podchodzeniu pod górkę szczecina 
zadzierała się, dzięki czemu narty się nie cofały. Często polowaliśmy 
bez broni palnej, tylko z nożem. Na upatrzoną zwierzynę zjeżdżaliśmy z 
dużym rozpędem. Kozice nie mogły uciekać, bo grzęzły w śniegu i były 
łatwym łupem. Czasem zdarzało się nam upolować dwie sztuki podczas 
jednego polowania. 

           cdn.
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Do UOKiK wpłynęło ostatnio sporo sygnałów dotyczących sklepów interne-
towych (bestcena.pl i dragonist.pl.), oferujących telefony po bardzo atrakcyj-
nych cenach (sprzedawcami są podmioty mające siedziby w Wielkiej Brytanii 
i w USA). W przypadku najmu konsument staje się właścicielem telefonu do-
piero wtedy, gdy zdecyduje się go wykupić. Problemy może powodować to, 
że nie wiadomo m.in. jak może zachować się firma wynajmująca, gdy sprzęt 
zostanie uszkodzony lub skradziony. Urząd radzi, aby konsumenci dokładnie 
zapoznali się z regulaminem przed złożeniem zamówienia i uważnie prze-
czytali informacje pojawiające się podczas zakupu. Naszą uwagę powinny 
wzbudzić informacje o tym, że konsument staje się np. „najemcą” telefonu 
lub płaci „czynsz”, a nie uiszcza cenę zakupu.  Zdaniem przedstawicieli tych 
sklepów sprzedaż nie jest wcale sprzedażą, tylko najmem. Zaniepokojeni 
konsumenci martwią się, czy w tej sytuacji towar, który otrzymali, jest ich wła-
snością. Długie, nieczytelne i nieprzejrzyste regulaminy tych sklepów mogą 
skłaniać do wniosku, iż rzeczywiście mamy do czynienia z umową najmu. 
Czy jednak faktycznie tak jest? 
Należy podkreślić, iż o umowie najmu możemy mówić, gdy strony umówią 
się odnośnie przedmiotu najmu, czasu najmu, stawki czynszu i okresu, za 
jaki będzie on naliczany. Są to tak zwane postanowienia przedmiotowo 
istotne, decydujące, czy umowę można zakwalifikować jako umowę najmu. 
Zgodnie z prawem europejskim przedsiębiorca przed zawarciem umowy 
musi najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się 
umową na odległość w sposób jasny i zrozumiały poinformować go o cenie 
lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami oraz o sposobie i termi-
nie zapłaty. Odnosząc to do umowy najmu: przedsiębiorca musiałby poinfor-
mować konsumenta – najpóźniej w chwili kliknięcia na przycisk „zamawiam 
i płacę” – o tym, jaka jest stawka czynszu, czy trzeba zapłacić kaucję, a jeśli 
tak, to w jakiej wysokości i w jakich okresach płatny jest czynsz. Tymczasem 
konsument, składając zamówienie w sklepach oferujących najem, nie jest o 
tym poinformowany do momentu złożenia zamówienia. Ukrycie w regulami-
nie postanowień przedmiotowo istotnych nie może być uznane za poinfor-
mowanie w sposób jasny i zrozumiały. Co więcej, widząc wystawiony towar 
konsument widzi, iż kwota do zapłaty jest opisana jako „cena”, a nie jako 
„kaucja”. Czasami oferta jest oznaczona przez przedsiębiorcę jako „wyprze-
daż”. Wszystkie te okoliczności każą interpretować oświadczenie przedsię-
biorcy nie jako ofertę najmu, lecz jako ofertę sprzedaży. Oświadczenia woli 
przedsiębiorcy, a więc to, czy złożono ofertę sprzedaży czy najmu, należy 
interpretować tak, jak wymagają tego okoliczności, w których zostały złożone 
oraz ustalone zwyczaje. Stąd też, ponieważ oferty dotyczące wystawianych 
towarów, które rzekomo mają być jedynie najmowane, nie różnią się ani tre-
ściowo ani wizualnie od ofert sprzedaży u innych sprzedawców, to przeciętny 
rozsądny konsument ma prawo uznać, że ma do czynienia ze zwyczajną 
ofertą sprzedaży. Z tego też powodu przedsiębiorca, który chce wprowadzić 
innowacje w postaci oferty najmu, powinien rzetelnie poinformować konsu-
menta o warunkach umowy. Umieszczenie informacji o najmie w gąszczu 
65-stronicowego regulaminu nie może być uznane za wystarczające.

KUPUJESZ CZY NAJMUJESZ? – OTO JEST PYTANIE
Czy kupując telefon stajecie się Państwo jego właścicielem czy tylko najemcą? Wyjaśnieniem tej bardzo 
ciekawej kwestii zajmie się dziś powiatowy rzecznik konsumentów Katarzyna Tota - Leszczyńska. Pani 
rzecznik przypomni nam również zasady bezpiecznego kupowania sprzętu elektronicznego w sieci oraz 
konsekwencje, na jakie narażeni są nieostrożni kupujący. 

Podsumowując: nic w procesie zawierania umowy nie wskazuje, iż konsu-
ment zawiera umowę najmu rzeczy. Samo powołanie się na regulamin nie 
ma decydującego znaczenia. Należałoby raczej uznać, iż postanowienia re-
gulaminu dotyczące najmu miałyby zastosowanie jedynie wtedy, gdyby rze-
czywiście sklep wyraźnie, jasno i zrozumiale poinformował, iż oferuje najem 
telefonu. Ponieważ jednak takiej informacji nie było, należy przyjąć, iż klienci 
tych sklepów zawierają zwykłą, standardową umowę sprzedaży.

Jak bezpiecznie kupować w sieci 
sprzęt elektroniczny?

Związek Cyfrowa Polska i Federacja Konsumentów wspólnie przestrzegają 
klientów, jak nie paść ofiarą oszustów internetowych kupując sprzęt elektro-
niczny w sieci. Apel ma związek z wydanym przez UOKiK oświadczeniem w 
związku z niekorzystnymi wobec konsumentów procederami stosowanymi 
przez nieuczciwych sprzedawców. 
Oto 5 kroków, jak uchronić się przed oszustwem w sieci 
podczas zakupów elektroniki:
1. Sprawdź, czy zakup dokumentowany jest w sposób potwierdzający zawar-
cie umowy sprzedaży. Rzadko jest to tradycyjna umowa na piśmie – najczę-
ściej jest to faktura lub paragon.
2. Sprawdź, czy faktura bądź inny dokument potwierdzający zakup zawiera 
23 procent VAT. Sprzedawcy czasem jako potwierdzenie zakupu dają np. 
fakturę VAT marżę, paragon 0% VAT lub inne potwierdzenie, które nie spełnia 
standardów faktury. 
3. Sprawdź w umowie (regulaminie), jak będą rozstrzygane ewentualne spo-
ry, np. czy właściwy sąd znajduje się na terytorium Polski.
4. Sprawdź, czy telefon nie pochodzi z kradzieży (polecamy internetową 
bazę skradzionych telefonów: www.kradzionytelefon.pl, na której 
należy wpisać numer IMEI aparatu)
5. Sprawdź, czy telefon nie jest niespłacony. To dotyczy telefonów, które zo-
stały wzięte na abonament u danego operatora i nie zostały spłacone. Jeśli 
kupimy taki telefon, to – niestety -  prawnie nie jesteśmy jego właścicielem. 
Dlatego warto sprawdzić IMEI kupowanego telefonu na stronie operatorów.

Jakie są konsekwencje niesprawdzonego 
zakupu?

Ważne, by umowa sprzedaży urządzenia rzeczywiście dotyczyła kupowanego 
przez nas produktu. Niestety, zdarza się, że nieuczciwi sprzedawcy zamiast 
umowy sprzedaży oferują np. umowę najmu „kupowanego” urządzenia albo 
umowę sprzedaży usługi, np. „najmu”. Umowa musi wprost dotyczyć przedmio-
tu, który kupujemy. W przeciwnym wypadku, np. jeśli zakupisz usługę najmu 
przedmiotu, nie jesteś prawnie jego właścicielem. A to oznacza, że w przypad-
ku awarii, możesz nie mieć prawa do gwarancji czy rękojmi w zakresie, w jakim 
prawo takie miałaby osoba, która kupiła sprzęt na podstawie umowy sprzedaży 
(rękojmia wynikająca z umowy najmu nie pokrywa się z zakresem rękojmi z ty-
tułu zakupu sprzętu). Ponadto w przypadku zakupu usługi najmu nie będziesz 
mógł w sposób prawnie skuteczny dokonać dalszej sprzedaży swojego urzą-
dzenia, gdyż nigdy nie byłeś jego właścicielem. Problemy z gwarancją mogą 
pojawić się również, gdy nie dysponujemy paragonem lub fakturą z 23-procen-
towym VAT. A, niestety, najbardziej atrakcyjne cenowo oferty najczęściej oferu-
ją potwierdzenie, które nie spełnia standardów faktury. W przypadku, kiedy nie 
będziemy właścicielem urządzenia, bo „kupiliśmy” jedynie ofertę najmu, a firma 
użyczająca nam taki sprzęt np. bankrutuje, to mimo zakupu w dobrej wierze 
wierzyciele mogą doprowadzić do zajęcia tak zakupionego sprzętu. Jeżeli na-
byliśmy sprzęt, który wcześniej nie został spłacony, istnieje ryzyko, że zostanie 
on zdalnie zablokowany przez operatora.
Uwaga: Kupując sprzęt niewiadomego pochodzenia możesz się nieświa-
domie narazić na odpowiedzialność karną za paserstwo, gdyż kodeks karny 
przewiduje odpowiedzialność za tzw. paserstwo nieumyślne.
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R U B R Y K A M A Ł E G O C Z Y T E L N I K A

Zielonymi ścieżkami zbliża się wiosna. Długo myślałem, co Państwu 
przekazać na początku tej różnorodnej, dla wielu pięknej pory roku. 
Mógłbym tradycyjnie przekonywać Was do aktywności, podziwiania 
przyrody, jazdy na rowerze. Tym razem chcę jednak poprowadzić 
Państwa nieco innymi ścieżkami. Nieco filozoficznie przedstawię swoje 
myślenie o fizjoterapii, uważam – jednej z najciekawszych profesji. Fiz-
joterapeuta to zawód medyczny, już o tym pisałem. W czasie wieloletniej 
ciągłej edukacji musi poznawać różne ścieżki medycyny. Do prowadze-
nia skutecznej terapii po urazach, przy zdiagnozowanych chorobach 
zwyrodnieniowych czy przeciążeniowych należy poznać wiele zagad-
nień z dziedziny ortopedii. Jeżeli chcemy wspomagać rozwój ruchowy 
dzieci, niezbędne jest doszkolenie z pediatrii. Terapeuta chcący być 
biegły w usprawnianiu pacjentów po udarach interesuje się neurologią. 
Nie sposób jest prowadzić skutecznie leczenia fizjoterapeutyczne-
go nie pogłębiając wiedzy w opisanych dziedzinach medycyny. To 
tylko część góry lodowej. No i tak doszedłem do góry, więc spróbu-
jmy na nią wejść. Obiecywałem, że będzie filozoficznie. Leczenie,                                                 
usprawnianie to jak... wchodzenie na górę. Już tłumaczę. Wspinając 
się mamy możliwość wyboru ścieżki. Jedni idą krętą, długą drogą, 
inni wybierają trakt na skróty, rzadko używany przez innych. Znamy 
również śmiałków pokonujących najwyższe szczyty podczas zimowych 
wypraw. Fizjoterapeuta lecząc ma możliwość wyboru takiej drogi, która 
będzie skuteczna. Uwaga: skuteczna nie zawsze, niestety, znaczy 
najprostsza. Po drodze mamy wiele przeszkód, są to między innymi 
przeciwwskazania, choroby towarzyszące. Jeden z kierunków edukacji 
w medycynie to diagnostyka różnicowa. W uproszczeniu: to znalezie-

W drodze na szczyt, czyli filozoficznie o fizjoterapii
nie tego właściwego pro-
cesu chorobowego oraz 
umiejętność znalezienia 
rozwiązania problemu. 
Owo rozwiązanie proble-
mu to właśnie znalezie-
nie odpowiedniej, często 
krętej drogi na szczyt 
wzniesienia, czyli wylec-
zenie pacjenta. Oczywiś-
cie wyleczenie to czasami 
doprowadzenie do możli-
wie największej sprawnoś-
ci, samodzielności, jaka w 
danej jednostce jest możliwa. Terapeuta poszukuje sobie najwygodnie-
jszych sposobów prowadzenia terapii, jest to według mnie skuteczna 
droga niesienia pomocy pacjentom. Wspominałem, że wspinanie na 
szczyt to pokonywanie trudności, a łatwiej pokonywać trudności (czytaj: 
leczyć) znając różne drogi. Jeżeli znajdziecie fizjoterapeutę, który ma 
koncepcję, pomysł, jak zabrać się za leczenie, to pakujcie plecaki i w 
drogę, na szczyt! Wielka pomoc dla terapeuty to zaangażowanie pac-
jenta w proces leczenia. Mam to szczęście, że w gabinecie spotykam 
Was – zdeterminowanych, aby sobie pomóc. Pomożecie sobie, tylko 
pozwólcie terapeucie wyznaczyć ten właściwy szlak. 

Zbigniew Bolesławicz
fizjoterapeuta

Cześć, to ja, Leoś! Tak sobie siedzę i patrzę, a wiecie na co? Na 
swoją podobiznę, którą namalował i przysłał mi mój nowy kolega Mi-
chaś. Najciekawsze jest to, że Michaś nigdy mnie nie widział (oczywi-
ście ja jego też nie), a więc nie mógł wiedzieć, jak naprawdę wyglądam. 
Zobaczcie zatem, jak mnie sobie wyobraził.

Michałku, bardzo Ci dziękuję za portret! Muszę przyznać, że w prze-
ciwieństwie do mnie masz ogromny talent plastyczny. I powiem Ci, że 
im dłużej przyglądam się Twojemu rysunkowi, tym więcej siebie na nim 
widzę. To nic, że mój młodszy brat się śmieje z pomarańczowych włosów. 
Pewnie sam chciałby takie mieć (i taki piękny obrazek też). 

No dobra, wiemy już, jak pięknie maluje Michaś. Teraz Wasza ko-
lej! Łapcie za kredki lub farby i namalujcie na jednej kartce mnie oraz… 
siebie. Prace możecie wysłać na adres: redakcja@gizycko.pl lub 
przynieść do sekretariatu Giżyckiego Centrum Kultury do 20 marca. 
Wśród wszystkich autorów rozlosuję nagrodę – dwuosobowy bilet 
do kina „Nowa Fala” na wybrany przez laureata film.

Lód, mróz i sanki – tak należa-
ło odpowiedzieć na naszą ostatnią 
zagadkę i tak właśnie odpowiedział 
Adaś Szlejter, któremu serdecz-
nie gratulujemy zdobycia nagrody. 
A jest nią – przypomnijmy – karnet 
na sześć wizyt w bajkolandzie 
„Tęczowa Kraina” przy ul. 
Nowowiejskiej. Adasia zaprasza-
my do redakcji po odbiór wygranej, 
a wszystkich małych Czytelników „Mojego Giżycka” zachęcamy do 
udziału w kolejnym konkursie, tym razem wiosennym. Przeczytajcie 
wierszyk i powiedzcie, o kim mowa?

Co roku do wody ją wrzucamy,
gdy zimę żegnamy i wiosnę witamy.

Wszyscy wiemy, że ta panna
na imię ma…

No właśnie, jak ma na imię ta panna? Zagadka nie jest chyba 
trudna, prawda? Na odpowiedzi (piszcie na adres: redakcja@
gizycko.pl) czekamy do 20 marca do godz. 16.00. Zdobywcę ko-
lejnego karnetu do „Tęczowej Krainy” wskaże losowanie, w którym 
wezmą udział wszyscy autorzy poprawnych odpowiedzi. 

„TĘCZOWA KRAINA” CZEKA
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STOWARZYSZENIA, ZWIĄZKI
• JEDNOSTKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SPYT-
KOWIE – KRS 0000116212, w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy 
wpisać: OSP w Spytkowie
• GIŻYCKI KLUB SPORTOWY NIEWIDOMYCH „KORMORAN”  
– KRS: 0000270261 (Fundacja Studencka młodzi – młodym), 
w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: GKSN „Kormoran” Gi-
życko 3486
• GIŻYCKIE STOWARZYSZENIE OSÓB Z CHOROBĄ PAR-
KINSONA, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ „TULIPANY” – KRS 
00000221902 (Fundacja „Żyć z Chorobą Parkinsona”), w ru-
bryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: Giżyckie Stowarzyszenie 
Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół „Tuli-
pany”
• STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH Z CHOROBĄ 
NOWOTWOROWĄ „PROMYK” – KRS 0000030497
MAZURSKA AKADEMIA SPORTOWA – KRS 0000086043, w 
rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: MAP.
• GIŻYCKI KLUB SPORTOWY „MAMRY” - KRS 0000086043 
(Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej), w rubryce 
„cel szczegółowy 1%” należy wpisać: Giżycki Klub Sportowy 
„Mamry”
• STOWARZYSZENIE AKADEMIA TENISA ZIEMNEGO „AC-
TIVE TENIS”  – KRS 0000270261, w rubryce „cel szczegółowy 1%” 
należy wpisać: Active Tenis Giżycko 6908
• RYŃSKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI PRZYJA-
CIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DAR SERCA” – KRS 
0000034507
• STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAW-
NYCH „PODARUJ DZIECKU RADOŚĆ” PRZY SP 3 – KRS 
0000358101
• STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU 
OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 
„SZANSA” – KRS 0000202570
• POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPO-
ŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W GIŻYCKU – KRS 
0000073246
• POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO GIŻYCKO – KRS 
0000091325 (Polski Związek Niewidomych Okręg Warmiń-
sko-Mazurski), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: Koło 
Giżycko
• ZHP HUFIEC GIŻYCKO – KRS 0000271499 (ZHP Chorągiew 
Warmińsko-Mazurska), w rubryce „cel szczegółowy 1 %” należy wpi-
sać: Hufiec Giżycko
• GIŻYCKIE STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE – KRS  0000036454
• ROTARY CLUB GIŻYCKO  – KRS 0000077097
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA – KRS 0000270261 (Fundacja 
Studencka Młodzi Młodym), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy 
wpisać: GGR Giżycko 8913
• GIŻYCKIE STOWARZYSZENIE „BRAT KOT” – KRS 
0000512848 

Pokaż serce, przekaż potrzebującym 1% swojego podatku
MIESZKAŃCY

• ALEKSANDRA I WIKTOR WRÓBLEWSCY – KRS 0000037904 
(Fundacja „Zdążyć z pomocą”) – w rubryce  „cel szczegółowy 1%” na-
leży wpisać: 30844 Aleksandra Wróblewska; KRS 00002777339 
(Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera) – w rubryce „cel 
szczegółowy 1%” należy wpisać: dla Wiktora Wróblewskiego
• PATRYCJA SZNAJDEROWICZ – KRS 0000037904 (Funda-
cja „Zdążyć z pomocą”) – w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpi-
sać: 5356 Sznajderowicz Patrycja
• PATRYCJA I MIKOŁAJ OSIECCY (Fundacja „Zdążyć z po-
mocą”) – KRS 0000037904 (Patrycja), w rubryce „cel szczegóło-
wy 1 %” należy wpisać: 20978 Osiecka Patrycja; KRS 0000037904 
(Mikołaj), w rubryce  „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: 20977 
Osiecki Mikołaj
• ADRIAN JAROSZ – KRS 0000133671 (Fundacja Marka Kamiń-
skiego), w rubryce  „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: dla Adriana Jarosza
• KRYSTIAN CZYRKO - KRS 0000266644 (Fundacja Serce 
Dziecka im. Diny Radziwiłłowej), w rubryce „cel szczegółowy 1 %” 
należy wpisać: Krystian Czyrko.
• BARTOSZ FRĄCZEK - KRS 0000037904 (Fundacja „Zdążyć 
z pomocą”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: 28540 Bar-
tosz Frączek
• SZYMON LASKOWSKI – KRS 0000270809 (Fundacja Ava-
lon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym), w rubryce „cel 
szczegółowy 1%” należy wpisać: Laskowski 7070
• OLIWIA BOROWIK - KRS 0000186434 (Fundacja Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”), w rubryce „cel szcze-
gółowy 1%” należy wpisać: Oliwia Borowik 109/B
• KRZYSZTOF SZACHNOWICZ - KRS 0000086210 („Na ratu-
nek dzieciom z chorobą nowotworową”), w rubryce „cel szczegó-
łowy 1%” należy wpisać: Krzysztof Szachnowicz
• TEOFIL SINKIEWICZ - KRS 0000037904 (Fundacja Dzie-
ciom „Zdążyć z pomocą”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy 
wpisać: 5059 Teofil Sinkiewicz
• MACIEJ FURMANIAK - KRS 0000037904 (Fundacja Dzie-
ciom „Zdążyć z pomocą”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpi-
sać: 9853 Maciej Furmaniak
• PIOTR PYRKO - KRS 0000037904 (Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z pomocą”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: 
4354 Pyrko Piotr
• FILIP CZERNIAWSKI - KRS 0000148747 (Fundacja „Przy-
szłości dla dzieci”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: Fi-
lip Czerniawski
• MACIEJ KOZŁOWSKI - KRS 0000148747 (Fundacja „Przy-
szłości dla dzieci”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: Ma-
ciej Kozłowski
• KACPER I MARCIN MICHALKIEWICZOWIE - KRS 
0000148747 (Fundacja „Przyszłości dla dzieci”), w rubryce „cel-
szczegółowy 1%” należy wpisać: Kacper i Marcin Michalkiewiczowie
• PAWEŁ ODOJEWSKI - KRS 0000148747 (Fundacja „Przy-
szłości dla dzieci”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: Pa-
weł Odojewski
• KORINA ANASTAZJA PIECHOROWSKA - KRS 0000148747 
(Fundacja „Przyszłości dla dzieci”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” 
należy wpisać: Korina Anastazja Piechorowska
• OLAF PTAK - KRS 0000148747 (Fundacja „Przyszłości dla 
dzieci”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: Olaf Ptak
• SEBASTIAN RUBAJCZYK - KRS 0000148747 (Fundacja 
„Przyszłości dla dzieci”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy 
wpisać: Sebastian Rubajczyk
• ANTONI ŻOCHOWSKI - KRS 0000148747 (Fundacja „Przy-
szłości dla dzieci”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: An-
toni Żochowski
• ZOFIA STANKIEWICZ - KRS 0000371955 (Fundacja „Oswoić 
Los”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: Zofia Stankiewicz
• IGOR KAMIŃSKI - KRS 0000382243 (Fundacja Pomocy 
Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”), w rubryce „cel 
szczegółowy 1%” należy wpisać: 1938 pomoc dla Igora Kamińskiego
• WIKTOR KUCIŃSKI - KRS 0000148747 (Fundacja „Przy-
szłość dla dzieci”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: Wik-
tor Kuciński
• KRZYSZTOF MARCULEWICZ - KRS 0000037904 (Fundacja 
„Zdążyć z pomocą”), w rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: 
36703 Marculewicz Krzysztof
• LAURA SMOLAK -  KRS 0000270809 (Fundacja „Avalon”), w 
rubryce „cel szczegółowy 1%” należy wpisać: Smolak 10769
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Ruszyły zapisy do kolejnej, siódmej już edycji Pucharu Wyspy Gi-
życkiej w Biegach Ulicznych. Wydarzenie zaplanowano na 11 lipca, a 
start i  meta 10-kilometrowego biegu tradycyjnie będą zlokalizowane 
w porcie „Ekomarina”. Prawo startu w imprezie mają osoby pełnolet-
nie oraz biegacze, którzy do dnia zawodów ukończyli 16 lat – w tym 
drugim przypadku konieczne jest jednak przedstawienie aktualnego 
zaświadczenia lekarskiego i oświadczenia opiekuna prawnego. Opłata 

Zapisz się już dziś! startowa wynosi 50 złotych (w dniu zawodów: 60 zł), pieniądze nale-
ży wpłacić na konto nr 94 2030 0045 1110 0000 0285 0310 
(z dopiskiem Puchar Wyspy Giżyckiej – imię i nazwisko startującego). 
Zgłoszenia zawodników przyjmowane są do 5 lipca na stronie elek-
tronicznezapisy.pl, tam można znaleźć również regulamin lipco-
wej imprezy. Organizatorami tegorocznego Pucharu Wyspy Giżyckiej w 
Biegach Ulicznych są: Stowarzyszenie „Giżycko w Biegu” oraz Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, współorganizatorami – 15. Giżycka Bryga-
da Zmechanizowana i Giżyckie Centrum Kultury.          

                bz

I to zarówno długiego, jak i krótkiego. W lutym głośno było o Mag-
dalenie Smędzik, która podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży (ranga mistrzostw kraju juniorek młodszych) w Tomaszowie 
Mazowieckim zdobyła aż cztery medale. Reprezentantka UKS Giżycko 
(sekcja działająca przy MOSiR) była bezkonkurencyjna w biegu na 500 
metrów, wyścigi na 1000 i 1500 metrów kończyła na trzecich miejscach 
(z rekordami życiowymi), a w rywalizacji na dystansie 3000 metrów 
uplasowała się na 5. pozycji. W punktacji wielobojowej podopieczna 
Jolanty Maksymiuk (trenująca w zakopiańskiej Szkole Mistrzo-
stwa Sportowego) ustąpiła pola jedynie dwóm rywalkom. 

Rosną nam mistrzowie lodowych torów
Znakomity występ podczas OOM w Tomaszowie Mazowieckim – 

tyle że na krótkim torze – zanotował również Jakub Ekstowicz. 
Reprezentant UKS Short Track MOSiR Giżycko (na co dzień trenujący 
w Białymstoku z tamtejszą Juvenią) aż pięciokrotnie stawał na podium 
prestiżowej imprezy, zdobywając srebrny krążek w superfinale na 1500 
m i dwa brązowe medale na 500 i 777 metrów (na 1000 metrów był 4.), 
co zapewniło mu brąz w klasyfikacji wielobojowej. Jakub był również 
członkiem reprezentacyjnej sztafety Warmii i Mazur, która wywalczyła 
2. miejsce w wyścigu na 2000 m. 

              bz

Magdalena Smędzik (z lewej) z trenerką Jolantą Maksymiuk Jakub Ekstowicz – pięciokrotny medalista OOM

Dzięki wyjazdowi do stolicy Tatr przypomnieliśmy sobie, 
jak wygląda prawdziwa zima – uśmiecha się Zdzisław Ma-
liszewski, prezes i zawodnik „Czarnych Panter”. Dodaje, że 
do Zakopanego panczeniści znad Niegocina jechali „z pewną 
dozą niepewności”, albowiem w tym sezonie ani razu nie dane 
im był trenować na odkrytym torze, a takowy właśnie czekał na 
nich pod Giewontem. Diabeł nie okazał się jednak taki straszny, 
jak go malowano…W klasyfikacjach generalnych Pucharu Pol-
ski Masters w swoich kategoriach triumfowali: Beata Zającz-
kowska, Anna Gadomska, Zdzisław Maliszewski 
i Leszek Cywiński, na drugich miejscach sklasyfikowano 
Annę Stankiewicz, Leszka Lachowicza i Andrzeja 
Bartłoczuka, a Bogdan Głodowski uplasował się na 
6. pozycji. Ostatnim akordem sezonu zimowego dla „Czarnych 
Panter” były Mistrzostwa Polski na warszawskim torze Stegny. 
Impreza zakończyła się po oddaniu do druku tego wydania „Mo-
jego Giżycka. 

               Bogusław Zawadzki

„Czarne Pantery” z Pucharami Polski
Czworo reprezentantów Giżyckiego Stowarzyszenia Łyżwiarskiego „Czarne Pantery’ zdobyło Puchary Polski 
Masters w Łyżwiarstwie Szybkim. Trzecie i zarazem ostatnie zawody w tej edycji PP odbyły się w drugiej połowie 
stycznia w Zakopanem. Sezon lodowy nasi łyżwiarze zakończyli startem w Mistrzostwach Polski w Warszawie.

Członkowie Giżyckiego Stowarzyszenia Łyżwiarskiego „Czarne Pan-
tery” dziękują sponsorowi Markowi Brzozowskiemu z firmy „Elektro 
– Instalator Fotowoltaika” za nieocenione wsparcie w organizacji wy-
jazdów na zawody 
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Sympatycy ligowej „kopanej” w Giżycku odliczają dni dzielące 
ich od inauguracji wiosennych zmagań o punkty. Czwartoligowi pił-
karze miejscowych Mamr rozgrywki rozpoczną w ostatni weekend 
marca wyjazdowym starciem z Mrągowią Mrągowo. W  siedem-
nastu kolejkach obie drużyny zdobyły po 28 „oczek” i są obecnie 
sąsiadami w tabeli (Mamry – 5. miejsce, Mrągowia – 6.), należy 
się zatem spodziewać ciekawego, wyrównanego spotkania. Przy-
pomnijmy, iż w rundzie jesiennej „GieKSa” nadspodziewanie łatwo 
wygrała z mrągowianami aż 4:1, a zimowy sparing obu ekip zakoń-
czył się remisem 3:3. 

Ponad pół tysiąca adeptów siatkówki z całego województwa gościło 
w Giżycku 22 i 23 lutego. Nasze miasto było bowiem gospodarzem 
trzeciego z pięciu turniejów eliminacyjnych Ogólnopolskich Mistrzostw 
w Minisiatkówce „Kinder + Sport Joy of moving”. W corocznych roz-
grywkach biorą udział dzieci z roczników: 2009 i młodsi (zespoły dwu-
osobowe), 2008 i młodsi (drużyny trzyosobowe) oraz 2007 i młodsi 
(ekipy czteroosobowe). Nasze miasto reprezentują siatkarze i siatkarki 
UKS Czwórka (podopieczni Iwony Kochanowskiej i Krzyszto-
fa Maksimowskiego) oraz KS MOSiR (trener Piotr Grodzki). 
Awans do finału ogólnopolskiego w Zabrzu uzyskuje tylko najlepszy ze-
spół w każdej kategorii. Po turnieju w Giżycku walizki przed wyjazdem 
na Śląsk mogą już pakować członkinie giżyckiej „trójki” (UKS Czwór-
ka), które pewnie wygrały trzecie zawody z rzędu i zapewniły sobie 
końcowy triumf. Pozostałe ekipy znad Niegocina (w tym żeński kwartet, który był najlepszy w dwóch z trzech turniejów i jest na razie na 
pierwszym miejscu) szans na awans będą musiały poszukać podczas turniejów w Ełku i Szczytnie.                                         bz

Mamry wracają do gry

Trójka już z awansem

Iwona Kochanowska i jej młode podopieczne

Wiosną na stadionie MOSiR w Giżycku Mamry rozegrają siedem 
meczów (pierwszy 4 kwietnia z Pisą Barczewo), w tym aż cztery w 
maju. Terminarz potyczek u siebie przedstawiamy w ramce.             bz

    DATA  GODZINA   MECZ

  4 kwietnia    17.00   Mamry – Pisa Barczewo
18 kwietnia    16.00   Mamry – Błękitni Orneta
  1 maja     16.00   Mamry – Zatoka Braniewo
  6 maja     17.00   Mamry – Tęcza Biskupiec
10 maja     17.00   Mamry – Olimpia II Elbląg
30 maja     16.00   Mamry – Jeziorak Iława
13 czerwca    17.00   Mamry – Motor Lubawa

Życiowy sukces w Kraju Trzech Koron osiągnął Mateusz 
Gigielewicz, który został mistrzem świata juniorów w klasie 
Ice-Optymist. Wśród dziewcząt znakomicie spisały się: Maria 
Konarzewska i Amelia Potejko, które uplasowały się 
odpowiednio na 2.i 
3. pozycji (7. miejsce 
zajęła Magdalena 
Skórnóg). Rywa-
lizację DN-owców 
Wojciech Klima-
szewski zakończył 
na 6., a Jakub Ka-
miński – na 14. po-
zycji. Kolejne cztery 
krążki bojerowcy znad 
Niegocina dorzucili 
podczas Mistrzostw 
Europy, a medalami 
solidarnie podzieliły 
się: Maria Kona-
rzewska i Amelia 
Potejko. Pierwsza 
zdobyła srebro w ka-

Mateusz Gigielewicz mistrzem świata!
Tej zimy w Polsce lód można było zobaczyć co najwyżej w lodówce, toteż członkowie Giżyckiej Grupy Regatowej po 
kolejne „łupy” wybrali się do Szwecji. Z bojerowych juniorskich mistrzostw globu i Starego Kontynentu w klasach 
Ice-Optymist i DN giżycczanie przywieźli siedem medali, w tym jeden z najcenniejszego kruszcu.

tegorii open i złoto wśród dziewcząt, druga była 2. w katego-
rii dziewcząt i 3. w open. O pechu może mówić Magdalena 
Skórnóg (10. miejsce), którą z walki o czołowe pozycje wy-
eliminowała awaria sprzętu w ostatnim biegu. W zmaganiach w 

klasie DN Wojciech 
Klimaszewski był 
11., a Jakub Kamiń-
ski 13. Warto wspo-
mnieć, iż wcześniej 
w Szwecji rozegrano 
Bojerowe Mistrzostwa 
Świata Seniorów (DN), 
w których także wzięli 
udział reprezentanci 
GGR. Najlepiej z giżyc-
czan spisał się Woj-
ciech Baranowski, 
sklasyfikowany na bar-
dzo wysokim 5. miej-
scu. Rafał Sielicki 
był 14., a Marek Ste-
faniuk – 3                                                                            
                               bz

Bojerowcy GGR podczas mistrzostw w Szwecji. Od lewej stoją: Maria Konarzewska, Ame-
lia Potejko, Magdalena Skórnóg, Mateusz Gigielewicz  Barbara Ramotowska (trenerka), Ja-
kub Kamiński i Wojciech Klimaszewski
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To już pewne! W maju w Giżycku odbędą się Mistrzostwa Polski 
Mażoretek federacji European Majorettes’ Association i World Associa-
tion of Majorette-sport and Twirling WAMT. W imprezie zaprezentują się 
23 zespoły (około 300 tancerek) z piętnastu miast, w tym drużyna cze-
ska (gościnnie) oraz… giżyckie „Syrenki” (dwie grupy podopiecznych 
naszej utytułowanej mistrzyni Karoliny „Nastyi” Doruch), dla 
których będzie to absolutny debiut w wydarzeniu takiej rangi. Mistrzo-
stwa rozpocznie widowiskowa parada uczestniczek (1 maja), uświet-
niająca Wielkie Otwarcie Sezonu nad kanałem Łuczańskim.              bz

Giżycczanin Mirosław Lubas poczynił kolejny krok w swojej 
trenerskiej przygodzie z futbolem. Od kilku tygodni piastuje bowiem 
stanowisko koordynatora drużyn młodzieżowych w Akademii Sportu 
Stomil Olsztyn, gdzie odpowiada m.in. za logistykę i wdrożenie progra-
mu naprawczego.  

– Zdaję sobie sprawę z tego, jak duża odpowiedzialność została 
mi powierzona i zrobię wszystko, aby Akademia Stomil Olsztyn była 
liderem w naszym regionie – mówi 38-letni szkoleniowiec, który w Gi-
życku kojarzony jest głównie z inną piłkarską Akademią. To właśnie on 
dziewięć lat temu stworzył „Mazurię” - Mazurską Akademię Sportową, 
w której trenował trzy roczniki, pełniąc jednocześnie funkcję prezesa 
(do 2018 roku)  W swoim zawodowym CV ma także pracę z seniora-
mi Mazura Wydminy i Vęgorii Węgorzewo, a od ubiegłego roku także 
prowadzenie Kadry Województwa Warmińsko - Mazurskiego rocznik 
2009. Mirosław Lubas jest absolwentem gdańskiej Akademii Wy-
chowania Fizycznego i Sportu, posiada tytuły menagera sportu i trene-
ra piłki nożnej II klasy, ukończył również kurs UEFA A w Szkole Trene-
rów PZPN.                                 bz

Z Akademii do Akademii„Syrenki” zatańczą u siebie

Mirosław Lubas – koordynator drużyn młodzieżowych w Akademii 
Sportu Stomil Olsztyn
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Najważniejsze mecze tegorocznej „halówki” rozegrano 8 lutego. 
Wielki finał poprzedziło starcie o trzecie miejsce, w którym Hotel Ro-
bert’s Port nie dał szans Oleńce, ogrywając ją wysoko 7:1. Puchary, 
statuetki i medale uczestnikom ligi wręczyli: wiceburmistrz Giżycka 
Cezary Piórkowski i dyrektor MOSiR Marian Mieńko. Za 
najlepszego bramkarza kilkumiesięcznych zmagań uznano Patry-
ka Kleczkowskiego (Hotel Robert’s Port), najwszechstronniej-
szym graczem okrzyknięto Pawła Aleksandrowicza z Blau-
grany, a tytuł króla strzelców wywalczył Filip Rusiak z Piekarni 
Kruklanki, autor 37 bramek.                    Bogusław Zawadzki

NAJLEPSI NA „MURAWIE”, NAJLEPSI NA PARKIECIE
Do fazy play-off awansowali jako ostatni, z czwartego 
miejsca po rundzie zasadniczej, a tych, którzy 
wówczas dawali im szanse na mistrzostwo, można było 
policzyć na palcach jednej ręki. Piłkarze Blaugrany 
udowodnili jednak, że niemożliwe nie istnieje. W finale 
tegorocznej Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej 
po emocjonującym meczu pokonali broniącą tytułu 
Piekarnię Kruklanki 5:3. Giżycka „Barca” wyrasta na 
„etatowego” mistrza. Warto bowiem przypomnieć, 
iż zespół ten jest również aktualnym mistrzem ligi 
piłkarskich szóstek na „Orliku”. 

W ostatnich miesiącach piłkarze Blaugrany nie mają sobie równych zarówno 
pod dachem, jak i „pod chmurką”
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