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2 BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA

„Ech, gdyby tak można było 
cofnąć czas…” – zwykliśmy 
mawiać w pewnych okoliczno-

ściach. A przecież można, a nawet trzeba! Najbliższa ku 
temu sposobność nadarzy się już w nocy z 29 na 30 
października, kiedy to przesuwając wskazówki swoich 
czasomierzy z godz. 3.00 na 2.00 przejdziemy z czasu 
letniego na czas zimowy. Tej nocy śpimy zatem o godzinę 
dłużej i… współczujemy wszystkim, którzy 29 października 
przyjdą do pracy na trzecią zmianę…   bz

A czas pozostały do wiosny najlepiej odmierzą ekskluzywne 
zegarki z logotypem Giżycka,  podarowane nam, a właściwie 
Wam, Drodzy Czytelnicy, przez Biuro Promocji i Polityki 
Społecznej Urzędu Miejskiego. Aby stać się właścicielem 
takiego fantastycznego czasomierza należy wskazać dwa 
miejsca w naszym 
mieście, w których 
znajdują się publiczne 
zegary, a potem liczyć na 
przysłowiowy łut szczęścia 
w losowaniu. Na odpowiedzi 
czekamy do 10 października 
do północy pod adresem 
redakcja@gizycko.pl. 

WYGRAJ ZEGAREKCAŁA 
WSTECZ!

Jest takie powiedzenie, że „gdy człowiek planuje, Pan Bóg się śmieje.” Jak dużo jest w tym racji, 
zapewne nie jeden raz mogliśmy przekonać się w życiu. A to zamówionego towaru nie dowieźli, a 
my mieliśmy już przecież wszystko zaplanowane... A to elektryk nie odbiera telefonu, choć przecież 
byliśmy umówieni na dzisiaj... A to zaplanowaliśmy urlop, a tutaj załamanie pogody… Tym razem 
weryfikacja planów dotknęła remontu Giżyckiego Centrum Kultury. Zgodnie z założeniami otwarcie 
kina w Giżycku (będzie w wyremontowanym budynku GCK) miało nastąpić jesienią i jeszcze kilka 
tygodni temu był to termin realny. Wychodzi jednak na to, że odbędzie się to zimą. Musimy jeszcze 
trochę poczekać, bo wykonawca właśnie poinformował nas, że nie jest w stanie kontynuować prac 
i postanowić odstąpić od umowy. Oznacza to, że budowa musi na kilka tygodni zostać całkowicie 
wstrzymana. Teraz należy przeprowadzić komisyjną inwentaryzację, a później wyłonić nowych wy-
konawców, którzy dokończą budowę. Mimo, że prace od jakiegoś czasu przebiegały z problemami i 
rezygnacja wykonawcy ten trudny proces niejako kończy, nie jestem z tego rozwiązania zadowolony, 
bo oznacza to poślizg z otwarciem kina, na które tak wielu giżycczan od dawna czeka.      Wojciech Karol Iwaszkiewicz

         Burmistrz Giżycka

„Dopalacze – wyzwania w lecznictwie uzależnień” – taką nazwę nosi 
konferencja, organizowana przez Szpital Psychiatryczny Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie oraz Wojewódzki 

W hotelu o dopalaczach Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w 
Giżycku (partnerem jest miejscowe Centrum Profilaktyki Uzależnień 
i Integracji Społecznej). Spotkanie odbędzie się 11 października w 
godz. 11.00 – 16.15 w hotelu „Wodnik”. Patronat nad konferencją objął 
Burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz.               bz

O tym, że Giżycku jak kani dżdżu potrzebny jest 
dodatkowy most, wiemy wszyscy, a dobitnie 
przypomina nam o tym każdy kolejny sezon letni. 
Stworzony jeszcze przed wojną układ komunikacyjny 
miasta kapituluje za każdym razem, gdy z zimowego 
snu budzi się most obrotowy na kanale Giżyckim. 

Efekt? Kilometrowe „ogonki” na „obwodnicy” i towarzyszące im – 
delikatnie rzecz ujmując - narzekania kierowców, słyszalne czasem 
nie tylko przez tych, co w korkach tracą swój czas bezcenny. Ale nie 
trzeba skończyć politechniki, by wiedzieć, że budowa nowej przeprawy 
to nie takie tam „hop-siup i jest”! Sprawa wymaga po pierwsze primo - 
czasu, po drugie primo – pieniędzy, czyli rzeczy, którymi większość z 
nas w nadmiarze nie dysponuje. Poza tym most sam się nie wybuduje, 
potrzebni są odpowiedni ludzie. I tu świetna wiadomość, albowiem 
okazuje się, że ludzie są, a dokładniej: będą. Pomoc w budowie 

Wojsko pomoże wybudować most
dodatkowego mostu zadeklarowało wojsko, z którym nasi włodarze 
wcześniej prowadzili rozmowy na ten temat (i któremu także zależy 
na poprawie płynności na naszych drogach). Wsparcie ze strony 
budowniczych w mundurach oficjalnym pismem skierowanym do 
Ratusza potwierdził gen. broni Mirosław Różański, Dowódca 
Generalny Rodzaju Sił Zbrojnych. 

- Obecnie ustalamy warunki i wszystko wskazuje na to, że 
niebawem przystąpimy do projektowania, aby być gotowym na 2018 
rok – mówi Wojciech Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka. – Most 
ma być dwukierunkowy, przeznaczony dla pojazdów do 3,5 tony. 

Jego lokalizację wstępnie rozważano na przedłużeniu ul. 
Łuczańskiej do Jasnej, z dojazdem do ul. Sikorskiego. Dziś ten wariant 
wydaje się jednak mało realny, w giżyckim Ratuszu analizowane są 
inne rozwiązania komunikacyjne. 

Bogusław Zawadzki
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AKTUALNOŚCI

Czy monitoring w Giżycku jest potrzebny? 
Czy ilość kamer jest odpowiednia? Czy 
świadomość funkcjonowania monitoringu w 
mieście zwiększa poczucie bezpieczeństwa 
wśród mieszkańców? – te i inne pytania 
znalazły się w ankiecie, będącej prologiem 
do konsultacji społecznych na temat rozwoju 
monitoringu wizyjnego w Giżycku. Celem 
konsultacji jest m.in. omówienie zagrożeń 
w miejscach nieobjętych zasięgiem kamer, 
ocena zasadności rozbudowy monitoringu 
oraz poszukiwanie rozwiązań równorzędnych, 
służących poprawie bezpieczeństwa giżycczan. 
Na 10 października zaplanowano otwarte 
spotkanie mieszkańców z przedstawicielami 
policji, straży miejskiej i straży pożarnej. 
Odbędzie się ono w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego, w chwili oddawania do druku tego 
numeru „Mojego Giżycka” godzina rozpoczęcia 
nie była jeszcze znana (zostanie ona podana 
na miejskich stronach internetowych: www.
gizycko.pl i www.mojegizycko.pl).        bz

Porozmawiamy 
o bezpieczeństwie

Prawdopodobnie w przyszłym roku – 
odpowiada Jacek Stankiewicz, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego, zapytany o termin 
wykonania muralu na stacji transformatorowej 
przy pasażu Portowym. W przypadku obiektu 
w centrum Giżycka „droga do doskonałości” 
zaczyna przypominać prawdziwą drogę przez 
mękę. Bo albo nie ma chętnych do wykonania 
graffiti, albo – gdy już się takowi pojawią – ich 
projekty nie spełniają wymogów regulaminu. Tak 
właśnie było ostatnio: komisja wybrała jedną z 
prac, ale okazało się, iż malowidło zajmowałoby 
tylko trzy z czterech ścian. A że autor projektu 
nie przedstawił propozycji na zagospodarowanie 
wolnego miejsca, konkurs został unieważniony. 
Kolejna batalia o 2500 złotych (tyle wynosi 
nagroda dla zwycięzcy) planowana jest wiosną 
przyszłego roku.            bz

Pasaż bez muralu

„KANAŁ GIŻYCKI” do lamusa
Kanał jest jeden, ale nazwy dwie. Ta oficjalna - tylko jedna, choć mniej 
popularna. Zgodnie z dokumentami sprzed ponad sześciu dekad kanał 
łączący jeziora Niegocin i Kisajno to kanał Giżycki. Jeszcze Giżycki, bo 
prawdopodobnie już niebawem Łuczański. 

Podczas sierpniowej sesji Rada Miej-
ska w Giżycku podjęła uchwałę o złożeniu 
wniosku o zmianę nazwy kanału do Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Rozpoczęcie procedury poprzedziły ubie-
głoroczne konsultacje społeczne, w trakcie 
których mieszkańcy oddali 682 głosy (an-
kiety, sonda na stronie internetowej miasta). 
Za „kanałem Łuczańskim” opowiedziało się 
466 respondentów (68%), zwolenników „ka-
nału Giżyckiego” było 216 (32%). Zmianę 
nazwy poparli wszyscy giżyccy radni. Do-
kumenty trafiły już do wojewody, stamtąd 
zostaną wysłane do ministerstwa. 

„Powodem podję-
cia procedury zmia-
ny nazwy kanału 
Giżyckiego na kanał 
Łuczański jest chęć 
uporządkowania ist-
niejącego nazewnic-
twa, doprowadzenie 
do zgodności nazwy 
powszechnie używa-
nej przez jej miesz-
kańców i turystów z 
nazewnictwem stoso-
wanym w dokumen-
tach części instytucji, 
w kartografii, opisach 

krajoznawczych, materiałach  pro-
mocyjnych i obiegu naukowym oraz 
likwidacja trializmu nazewniczego, 
którego przejawem jest równoległe 
funkcjonowanie nazw kanału w po-
staci: kanał Giżycki, kanał Giżycki 
(Łuczański) oraz kanał Łuczański” – 
czytamy w uzasadnieniu do uchwały Rady 
Miejskiej. 

Zmiana nazwy nie będzie wielkim ob-
ciążeniem dla miejskiego budżetu. Jedyne 
koszty, jakie za sobą pociągnie, związane 
będą z wymianą tablic przy wejściu i wyjściu 
z kanału.                 Bogusław Zawadzki

Tematowi dotacji dla przedsiębiorców po-
święcone będzie spotkanie, zaplanowane na 12 
października (godz. 16.30 – 18.00) w sali konfe-
rencyjnej portu „Ekomarina”. Chodzi o dofinanso-
wanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020. Informacji na temat dotacji i spotka-
nia można zasięgnąć w Biurze Projektów Urzędu 
Miejskiego (pok. nr 122, tel. 87/732-41-55).       bz

Coś dla Ciebie, Przedsiębiorco!

DLACZEGO ŁUCZAŃSKI?
Nazwa „kanał Łuczański” związana jest z 

początkami osadnictwa polskiego w Giżycku. 
Już w kwietniu 1945 roku w obiegu urzędowym 
znalazła się nazwa „Łuczany”, tak w odniesieniu 
do miasta, jak i powiatu, co znajduje odbicie w 
spuściźnie archiwalnej Okręgu Mazurskiego 
za lata 1945-1946. Jednak 7 maja 1946 roku 
Zarządzeniem Ministrów: Administracji Publicznej 
i Ziem Odzyskanych o przywróceniu i ustaleniu 
urzędowych nazw miejscowości nadano 
miastu nazwę „Giżycko”, czcząc tym samym 
pamięć pastora Gustawa Gizewiusza. Decyzja 
ta wywołała protesty i niezadowolenie wśród 
mieszkańców miasta oraz lokalnej administracji. 
17 sierpnia 1946 roku Powiatowa Rada Narodowa 
wydała uchwałę, w której oprotestowała zmianę 
nazwy miasta. Osobiście interweniował ówczesny 
starosta łuczański Stefan Ławrowski, a 
wicestarosta Czesław Browiński podjął 
mediację z naukowcami z Instytutu Bałtyckiego. 

Niestety, Komisja Ustalania Nazw Miejscowości 
w dniu 26 października 1946 roku ostatecznie i 
nieodwracalnie podtrzymała nazwę „Giżycko”. 
Epizod ów stanowi zasadnicze wytłumaczenie 
dla faktu trwania w świadomości mieszkańców 
i turystów oraz w codziennym obiegu nazwy 
„kanał Łuczański”. Oficjalne wprowadzenie 
nazwy „kanał Giżycki” w 1953 roku oznaczało, że 
przez ponad 7 lat jedyną „polską” nazwą kanału 
funkcjonującą w obiegu potocznym i urzędowym 
był „kanał Łuczański”. Taki stan rzeczy pozwolił na 
powszechne utrwalenie się tej nazwy. Sprzyjała 
temu obecność nazwy Łuczany w nazewnictwie 
ulic (Łuczańska), klubów sportowych („Łuczanin”) 
czy zakładów pracy (Spółdzielnia „Łuczanka”). 
Mimo że kolejne akty prawne utrwalały nazwę 
„kanał Giżycki”, nie zmienia to faktu, iż obecnie 
tak instytucje centralne, jak  i samorządowe 
województwa warmińsko-mazurskiego, a także 
firmy, stowarzyszenia i fundacje w dalszym ciągu 
używają nazwy „kanał Łuczański”. 
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Śmiecą, plują, przeklinają, tarasu-
ją chodnik. Mieszkańcy Giżycka co-
raz częściej skarżą się na uczniów gi-
życkich szkół ponadgimnazjalnych, 
których zachowanie podczas przerw 
– mówiąc delikatnie – odbiega od 
ogólnie przyjętych norm i zasad. 

Skargi kierowane są najczęściej do straży 
miejskiej, a ostatnio także do naszej redakcji.

- Mieszkańcy narzekają na uczniów, gro-
madzących się na tzw. dymka – mówi Maciej 
Ambroziak, komendant straży miejskiej. – 
Młodzież pali papierosy nie tylko w okolicach 
szkół, ale i pod oknami pobliskich budynków, 
czasem wchodzi do klatek schodowych. Przy 
tym zachowuje się bardzo głośno, używa wul-
garyzmów, zaśmieca teren, blokuje chodniki. 
Zgłaszający informowali nas, że często reakcją 
na zwracane nastolatkom uwagi są słowne ataki 
i groźby z ich strony. 

Temat jest tak stary, jak stara jest szkoła. 
Komendant Ambroziak dodaje, że o problemie 
dyskutowano m.in. podczas wspólnego zebrania 
dyrektorów szkół, pracowników Powiatowego 
Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 
oraz straży miejskiej. Ani to spotkanie, ani spe-
cjalne prelekcje nie przyniosły jednak spodzie-
wanych rezultatów. Zapadła zatem decyzja o 
zaostrzeniu działań.

- Zwiększymy patrole w miejscach najczę-

(NIE) DADZĄ IM POPALIĆ!
ściej odwiedzanych przez młodocianych palaczy 
– zapowiada Maciej Ambroziak. – Będziemy legi-
tymować uczniów popełniających wykroczenia. 
Osoby, które ukończyły 17 lat, muszą się liczyć 
z mandatami, natomiast młodsi uczniowie będą 
doprowadzani do dyrekcji właściwych placówek. 
O nagannych zachowaniach nastolatków pisem-
nie powiadomimy ich rodziców.

Przy tej okazji warto wspomnieć, iż zmieniło 
się prawo w zakresie używania tzw. e-papiero-
sów. Obecnie - oprócz zakazu reklamy i sprze-
daży osobom nieletnim – ich palenie podlega 
takim samym restrykcjom jak używanie innych 
wyrobów tytoniowych.

                Bogusław Zawadzki

Zmiana na stanowisku dyrektora w 
Przedszkolu Miejskim nr 4 przy ul. Jagiełły. W 
wyniku konkursu (startowały trzy osoby) stanowisko 
to na okres pięciu lat powierzono Iwonie 
Słowikowskiej (zastąpiła Jolantę Paftel), 
nowym wicedyrektorem placówki została zaś 
Anna Święcka (dotychczas funkcję tę pełniła 
Magdalena Trzonkowska). Natomiast 
żadnych zmian w kierownictwie nie przyniósł 
konkurs w Przedszkolu nr 1 przy ul. Drzymały. 
Bezkonkurencyjna (i to dosłownie, ponieważ była 
jedyną kandydatką) okazała się dotychczasowa 
dyrektor Maria Pająk, z którą – podobnie jak z 
Iwoną Słowikowską – podpisano umowę do końca 
sierpnia 2021 roku. Zastępcą szefowej „Jedynki” 
pozostała Barbara Sajnaga.                         bz

Dyrekcja po nowemu

115 wniosków o przyznanie stypendium 
szkolnego 205 uczniom wpłynęło do połowy 
września do Miejskiego Zespołu Obsługi 
Szkół i Przedszkoli w Giżycku. Łączna kwota 
do wypłaty przekracza 308 tysięcy złotych. 
Wysokość stypendium jest uzależniona od 
dochodu rodziny i wynosi od 94,40 zł do 248 zł 
miesięcznie. Stypendium można wykorzystać 
m.in. na zakup podręczników i przyborów 
szkolnych, stroju sportowego i galowego (jeżeli 
jest wymagany przez szkołę), przyborów i stroju 
do nauki zawodu, a także na pokrycie kosztów 
ubezpieczenia, abonamentu internetowego, 
multimedialnych programów edukacyjnych, zajęć 
pozalekcyjnych, opłat za posiłki przygotowywane 
przez szkołę, wykonania okularów korekcyjnych, 
zakupu komputera (laptopa) i drukarki wraz 
z materiałami eksploatacyjnymi, sprzętu 
sportowego, instrumentów muzycznych, opłat na 
komitet rodzicielski. Wydatki nieedukacyjne (np. 
bielizna osobista, słuchawki do komputera, strój 
na komunię lub studniówkę, regały na ksiązki, 
śpiwory, namioty) nie są uwzględniane. Rozliczenie 
stypendium szkolnego polega na zwrocie rodzicom 
kosztów zakupu na podstawie faktur, rachunków 
imiennych, zaświadczeń ze szkół i dowodów wpłat. 
Szczegółowych informacji można zasięgnąć u 
Tomasza Szymańskiego z MZOSiP (Urząd 
Miejski, pokój nr 115).         bz

Takie brzmiało hasło przewodnie akcji, którą 
w kilkunastu punktach przeprowadziło Centrum 
Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej we 
współpracy z miejscową strażą miejską i policją. 
Celem działań było przypomnienie o zakazie 
sprzedaży alkoholu i papierosów osobom 
nieletnim.

- Dorosły wygląd klienta nie zawsze jest 
równoznaczny z jego pełnoletnością – mówi 
Ewa Ostrowska, dyrektor CPUiIS. - 
Istotnym przekazem naszych działań było to, 
że dowody osobiste są wydawane osobom, 
które nie ukończyły 18. roku życia. Dlatego 
uczulaliśmy sprzedawców na to, by żądając od 
klienta okazania dokumentu tożsamości zwracali 
uwagę na zamieszczoną w nim datę urodzenia.

Akcja miała charakter edukacyjny, 
sprzedawcy otrzymali ulotki i naklejki, pouczono 
ich także o konsekwencjach sprzedaży alkoholu 
i papierosów osobom nieletnim (kary finansowe, 
a nawet cofnięcie koncesji). 

- Niestety, ciągle jest to problem, którego 
część społeczeństwa zdaje się nie dostrzegać 
– twierdzi Ewa Ostrowska. – Powiem więcej: 
niektórzy dorośli przyczyniają się do wzrostu 
zjawiska, miłosiernie godząc się na prośby 
młodzieży o kupno alkoholu. 

Warto wiedzieć, że takie zachowanie nosi 
znamiona przestępstwa, a konkretnie rozpijania 
nieletnich. Zgodnie z kodeksem karnym (art. 
208) „kto rozpija małoletniego, dostarczając mu 

POZORY MYLĄ, DOWÓD NIE
napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie 
lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2”.

    Bogusław Zawadzki

Akcję edukacyjną przeprowadziły: Natalia 
Paszkiewicz (straż miejska), Iwona Chruścińska 
(policja) i Ewa Ostrowska (CPUiIS) 

Na śpiwór nie dają

Już 10 października rusza czwarta edycja 
„Turnieju Miast Zumi”. Zabawa, organizowana 
w formie plebiscytu, ma na celu wyłonienie 
najpopularniejszego – według internautów – 
miasta powiatowego w Polsce. Nagrodami dla 
„medalistów” są kampanie promocyjne o wartości 
łącznej 420 tysięcy złotych na popularnych 
portalach Onet.pl i zumi.pl. Gorąco zachęcamy do 
oddawania głosów na Giżycko, które w poprzednich 
edycjach zajmowało miejsca: rok 2013 - 72. (475 
głosów), rok 2014 – 27. (1535), rok 2015 – 54. 
(344). Szczegóły na stronie www.turniejmiast.zumi.
pl, tam także można oddać swój głos.                  bz

Zagłosuj na Giżycko



5AKTUALNOŚCI

Najprostszy to rezygnacja z wycieczek do 
lasu, spacerów po parku czy relaksu na łące, 
ale jeśli już zdarzy się Państwu być w którymś 
z tych miejsc, to najlepiej koło południa. 
Dlaczego? Ano dlatego, że podstępne 
pajęczaki (w Polsce żyje ich 20 gatunków, na 
świecie – 850) są wówczas najmniej aktywne, 
za to energia rozpiera je rano i późnym 
popołudniem (do zmroku). Czają się w trawie, 
w liściach (nie na drzewach!), potrafią wyczuć 
ofiarę z odległości nawet 20 metrów (reagują 
na zapach jej potu, wydychany dwutlenek 
węgla, temperaturę ciała), atakują szybko i 
skutecznie, przenosząc groźne dla człowieka 
oraz zwierząt wirusy i bakterie. Ukąszenie 
kleszcza nie jest bolesne. Matka natura 
wyposażyła bowiem intruza w wydzielinę 
zawierającą substancję znieczulającą 
nakłuwane miejsca i opóźniającą reakcję 
obronną ofiary. Pajęczak wbija się zatem 
w skórę, w której niezauważony może 
żerować nawet do tygodnia. W tym czasie 
dwumilimetrowy krwiopijca nie musi martwić 
się o wikt, a stały dostęp do pożywienia 
sprawia, że potrafi zwiększyć swój rozmiar 
nawet sześciokrotnie. 

Kleszcze są przyczyną groźnych chorób 
zakaźnych, m.in. boreliozy (czołowa pozycja 
na liście chorób zawodowych) i kleszczowego 
zapalenia mózgu. W powiecie giżyckim 

PANI SENATOR ZAPRASZA

Dyżury senator RP Małgorzaty 
Kopiczko w Giżycku odbywają się w każdy 
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 
11.00-13.00 w biurze przy ul. Pocztowej 3. 
Ponadto w czwartki w godz. 13.00-15.00 
do dyspozycji zainteresowanych pozostaje 
społeczny asystent pani senator Teresa 
Stielow. 

„Czerwone światło” dla wodniaków. Ale to 
dopiero od listopada. W październiku giżycki most 
obrotowy będzie jeszcze otwierany dla ruchu 
wodnego cztery razy dziennie. Kontakt telefoniczny 
z „mostowym”: (87) 428-12-56 lub 694-416-394. 

RUCH WODNY
10.35 – 10.55
12.05 – 12.55
13.35 – 14.25
16.05 – 17.25

RUCH KOŁOWY
11.00 – 12.00
13.00 – 13.30
14.30 – 16.00
17.30 – 10.30

SZUKASZ PRACY? 
SZUKASZ PRACOWNIKA?

Napisz do nas (redakcja@gizycko.
pl), podaj szczegóły i kontakt, a my 
ZA DARMO zamieścimy Twój anons 
na łamach „Mojego Giżycka”. Twoje 
ogłoszenie trafi do pięciu tysięcy 
mieszkań w Giżycku, przeczyta je 
zatem kilkanaście tysięcy ludzi. 

Siedem dyżurów prawnika planowa-
nych jest w październiku w Świetlicy So-
cjoterapeutycznej przy ul. Sikorskiego 3b 
(mieści się tam punkt konsultacyjny dla 
osób uzależnionych i współuzależnionych 
oraz sprawców i ofiar przemocy). Dyżu-
ry w ramach zadania „Stop przemocy w 
rodzinie” finansowane są ze środków 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przy 
współpracy z Federacją „FOSa”. Zainte-
resowanych zapraszamy w poniedziałki 
(3, 10 i 17 października) i środy (5, 12 i 19 
października) w godz. 18.00 - 19.00 oraz 
w ostatni piątek miesiąca (28 październi-
ka) w godz. 14.00 - 18.00.   
          bz

Niedługo Dzień Wszystkich Świętych. Przy 
tej okazji przypominamy Państwu o aplikacji 
„e-Cmentarz”, która pomaga w odnalezieniu 
konkretnych miejsc pochówku na obu giżyckich 
nekropoliach. To duże ułatwienie zwłaszcza 
dla ludzi, którzy „na groby” chodzą rzadko i 
dla tych, którzy na cmentarzach w Giżycku 
zamierzają być po raz pierwszy. Korzystanie 
z systemu jest bardzo proste. Należy wejść 
na stronę internetową www.ecmentarz.
gizycko.pl (lub na www.gizycko.pl 
poprzez zakładkę), wpisać w wyszukiwarce 
nazwisko zmarłej osoby (można także podać jej 

NIE DAJ SIĘ „UGRYŹĆ”!
No i mamy jesień. Mówisz: „jesień”, myślisz: „grzyby”, mówisz: „grzyby”, 
myślisz: „las”, mówisz: „las”, myślisz: „kleszcze”. A jeśli kleszcze, to 
kłopoty. Jak ich uniknąć (i kleszczy, i kłopotów)? Sposobów jest kilka. 

notuje się bardzo wysokie współczynniki 
zapadalności, czyli liczbę zachorowań na 100 
tysięcy mieszkańców. Z danych Sanepidu 
wynika, iż w ubiegłym roku współczynnik 
zapadalności na boreliozę (82 chorych) na 
naszym terenie był czterokrotnie wyższy od 
średniej krajowej! W tym roku do 12 września 
odnotowano już 56 przypadków boreliozy i 
2 zachorowania na kleszczowe zapalenie 
mózgu. Formą ochrony przed tym ostatnim 
jest szczepienie. Do 10 września 2016 roku 
zdecydowały się na nie 73 osoby, rok temu 
143.                        Bogusław Zawadzki

SYSTEM „E-CMENTARZ” KU POMOCY
imię oraz daty urodzenia i śmierci), a następnie 
zaznaczyć jedną z dwóch opcji lokalizacji 
cmentarza (al. 1 Maja lub ul. Leśna). Na ekranie 
pojawią się wówczas podstawowe informacje 
(numer kwatery, rząd, rodzaj, typ i charakter 
grobu, nazwiska osób w nim spoczywających) 
oraz mapka z miejscem pochówku, którego 
Państwo szukają. Dodatkowo po zaznaczeniu 
„wybierz bramę” aplikacja wskaże najkrótszą 
drogę od jednej z siedmiu bram na cmentarzu 
do wybranego grobu. Serwis umożliwia także 
obejrzenia zdjęcia nagrobka oraz zapalenie na 
nim wirtualnej świeczki.        bz

PAMIĘTAJ!
● na spacery do lasu nie wybieraj się rano i późnym południem

● szczelnie zakrywaj ciało (spodnie, bluza, sweter, czapka, skarpety, buty z cholewkami)
● trzymaj się środka ścieżek – z dala od przydrożnych krzaków i drzew

● podczas relaksu na łonie natury unikaj obrzeży łąk i polan
● używaj preparatów przeciw kleszczom

● po powrocie do domu dokładnie obejrzyj swoje ciało
● jeśli dostrzeżesz u siebie kleszcza, sam usuń go pęsetą lub udaj się do lekarza   

STOP PRZEMOCY 
W RODZINIE

„OSTATKI” NA MOŚCIE
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Podobno nauczyciel to „jedna z najbardziej wyjątkowych 
postaci na świecie, bo kto inny każdego dnia mógłby 
ofiarować to, co ma najlepsze, cudzym dzieciom”. 
Zgadza się Pani z Deanne Beisser, autorką tej tezy?
Tak. Wielu nauczycieli angażuje się nie tylko w przekazywanie dzieciom 
wiedzy, ale także uczuciowo. A dzieci to natychmiast wyczuwają. To 
ważne, by nawiązać tę specyficzną nić porozumienia między pokoleniami. 
W pierwszej klasie pani wychowawczyni w pewnym momencie wysuwa 
się na czoło w hierarchii każdego dziecka. Dopiero po czasie na pierwsze 
miejsce wraca mama. Nauczyciel powinien kochać dzieci, one powinny mu 
ufać w każdej sytuacji, a obie strony muszą znać wzajemne oczekiwania 
i granice. Pamiętam, jak po którejś hospitacji podszedł do mnie dyrektor i 
zdumiony zapytał: „Jak Pani to robi, że dzieci wiedzą, co mają zrobić lub 
powiedzieć, chociaż im Pani tego wprost nie mówi?”. Uśmiechnęłam się i 
odpowiedziałam żartem, że to taka moja słodka tajemnica. Moja i dzieci. 

No to jak Pani to robiła?
Miałam zawsze szczęście do fajnych dzieciaków i ich rozumnych rodziców. 
Po prostu. Ja starałam się rozumieć uczniów, oni mnie. Czasem wystarczył 
mój mały gest czy zmiana miny, nie trzeba było słów. Przy tym potrafiłam 
przyznać się do błędów, bo przecież nauczyciele też nie są nieomylni. 
Kiedyś zadałam podopiecznym pracę domową. Napisałam na tablicy 
zadanie z błędem, dzieci przepisały je do zeszytów, a następnego dnia 
podczas sprawdzania okazało się, że jedna z dziewczynek nie odrobiła 
pracy. Powiedziała przy tym: „Proszę pani, nawet mój tata nie umiał 
tego rozwiązać”. Zorientowałam się, że to ja zawiniłam w tej sytuacji 
i odpowiedziałam ze śmiechem, że ja też nie poradziłabym sobie z tym 
zadaniem. Takie sytuacje budują bliskość i więź, o której wspominałam. 
Przy tym wszystkim nauczyciel musi umiejętnie dbać o zachowanie 
pewnego dystansu, aby nie dać sobie „wejść na głowę”, bo dzieciaki 
potrafią błyskawicznie wykorzystać takie sytuacje. 

MOI UCZNIOWIE MNIE POZNAJĄ,           JA ICH – NIESTETY – BARDZO RZADKO
Doskonale pamiętam wszystkich swoich nauczycieli, 
ale największy sentyment mam do wspaniałej trójki 
z nieistniejącej już SP 2 w Giżycku. Do świetnej 
polonistki Pani Hanny  Lewandowskiej, która naszego 
języka nauczyłaby z pewnością nawet przybyszów 
z Marsa, do nieżyjącego już matematyka Pana 
Tadeusza Dudzińskiego, który w słowniku synonimów 
śmiało mógłby figurować pod hasłem „pracowitość i 
rzetelność”, no i do Niej - Pani WITY WIŚNIEWSKIEJ, 
od spotkania z którą nie tylko ja, ale i kilkuset innych 
giżycczan rozpoczęło przygodę ze szkołą. 

Mała Wita marzyła o tym, by kiedyś pracować w szkole?
Mała Wita miała pewne pedagogiczne predyspozycje, co 
w rozmowach z moimi rodzicami wielokrotnie podkreślała 
wychowawczyni w szkole w Sterławkach Wielkich. Gdy byłam 
w szóstej lub siódmej klasie, angażowano mnie czasem do… 
pilnowania młodszych roczników w sytuacjach, gdy nasza pani miała 
jakieś pilne sprawy do załatwienia. Siedziałam więc z maluchami 
całą godzinę lekcyjną i powiem szczerze, ze całkiem nieźle sobie 
poczynałam, a przy okazji sprawiało mi to wielką przyjemność. Dla 
mnie to był swego rodzaju awans. Po ukończeniu podstawówki 
faktycznie poszłam „w edukację”. Zaliczyłam pięcioletnie Liceum 
Pedagogiczne w Bartoszycach i… w wieku dziewiętnastu lat 
rozpoczęłam pracę jako nauczycielka.

Od razu po liceum? Bez studiów?
Tak, w tamtym okresie wystarczyło ukończenie liceum 
pedagogicznego, gdzie przygotowywano nas naprawdę znakomicie 
do nauczania wielu przedmiotów. Potem, oczywiście, przepisy 
się zmieniały i aby nadal pracować w szkole trzeba było stale 
podwyższać kwalifikacje, co systematycznie czyniłam. Wracając 
jednak do czasu po ukończeniu liceum – z Wydziału Oświaty 
dostałam przydział do szkoły w Siedliskach. Przepracowałam tam 
trzy lata, a w tak zwanym międzyczasie podjęłam studia na kierunku 
geografia w Toruniu. Pamiętam stamtąd pewnego profesora, który 
mówił o sobie: „Jestem mały jak palec, zły jak padalec”. O tym 
drugim część moich koleżanek i kolegów przekonała się bardzo 
szybko. Egzamin z tematu „Erozyjne i akumulacyjne działanie wód 
płynących” zaliczyło u niego tylko 8 z 25 zdających, w tym ja, na 
trójkę. Studia w Toruniu przerwałam po pierwszym roku, wyszłam 
za mąż i już jako Wiśniewska wyjechałam do Olsztyna. Tam przez 
rok pracowałam w internacie dla pielęgniarek. Wreszcie w 1965 
roku przyjechaliśmy do Giżycka…

… i rozpoczęłam nowy rozdział życia pod nazwą „Szkoła 
Podstawowa nr 2”?
Tak, ale nie od razu. Najpierw była „Jedynka”, w której przepracowałam 
siedem lat. Do SP 2 przeniosłam się w roku 1972 i tam już zostałam do 
emerytury, czyli dwadzieścia lat. Na więcej nie pozwoliło zdrowie, choć ja 
dalej bardzo chciałam uczyć. 

No, to kilkuset małych giżycczan wyszło spod Pani 
„skrzydeł”. Nie chwaląc się – a właściwie chwaląc – jam 
jest jednym z nich.
To prawda, przez prawie trzydzieści lat, licząc wychowawstwo co trzy lata, 
średnio po trzydzieści osób w klasie, daje całkiem niezły wynik. Ale nie 
wszystkich jestem w stanie poznać dziś na ulicy. Oni mnie poznają, ja ich – 
niestety – bardzo rzadko, choć nazwiska wielu z nich pamiętam.

Bo my mamy łatwiej. Nas były setki, a Pani jedna jedyna. 
No i jednak my się mocno zmieniliśmy, a Pani jest nadal 
ta samą „naszą panią” sprzed prawie już czterech dekad. 
Eeee, no bez przesady. Czas nie stoi w miejscu.

Nie? A wie Pani, co powiedziała jedna z moich koleżanek, 
gdy zobaczyła Panią przed lipcowym zjazdem naszej 
klasy? 
No, ciekawa jestem.

Cytuję: „Boże, taka sama!”. 
(śmiech) To miłe.



7SAM NA SAM

MOI UCZNIOWIE MNIE POZNAJĄ,           JA ICH – NIESTETY – BARDZO RZADKO
Ale i prawdziwe. Lubiła Pani swoje miejsce pracy?
Tak, zarówno w SP 1, jak i w SP 2 atmosfera w zespole była bardzo dobra, 
z przyjemnością przychodziło się do pracy. Szczerze mówiąc większym 
sentymentem darzę czasy „Dwójki”, gdzie ten kolektyw był chyba trochę 
bardziej zgrany i nie było takiego dystansu między dyrektorem a kadrą 
pedagogiczną. Czuło się natomiast sympatię i opiekuńczość ze strony 
starszych, doświadczonych pedagogów, a i hospitacje dyrekcji były mniej 
stresujące. Wiele znajomości i przyjaźni z tamtych lat przetrwało do dziś. 
Co miesiąc grupa około 20 byłych pracowników SP 2 spotyka się w 
„Wodniku” na przysłowiowej kawie i ciastku. 

Dawna szkoła znacznie różniła się od obecnej. 
Osiem klas podstawówki, obowiązek chodzenia 
w szkolnych fartuchach, sześciodniowy tydzień 
nauki, dyżury najstarszych klas podczas przerw – 
dla dzisiejszej młodzieży to kompletny „kosmos”. 
Nie było komputerów, internetu, szczytem techniki 
były kalkulatory, a wspomnienie ówczesnej bazy 
dydaktycznej dziś wywołuje uśmiech na twarzy. 
To prawda. Tak zwane pomoce naukowe każdy nauczyciel wykonywał 
we własnym zakresie, w domu. Prosty przykład: nauka o zbiorach 
matematycznych. Należało zawsze przygotować ilość zestawów 
odpowiadającą liczbie uczniów w klasie. Czyli około 25-30. W każdym 
zestawie znajdowały się wycięte figury geometryczne: koła były 
niebieskie, kwadraty czerwone, trójkąty zielone, prostokąty żółte itp. 
Do tego dochodziły zbiory. I znowu: zbiór pełny – biały, zbiór półpełny 
– pomarańczowy, zbiór pusty – fioletowy, zbiór skończony – różowy 
i tak dalej. Wszystko musiało być starannie wykonane, popakowane 
w koperty. Podobnie jak pomoce na zajęcia z języka polskiego. 
Wycinało się fragmenty tekstu, dzieliło na wyrazy lub zwroty, a 
zadaniem dzieci było ułożenie z tego zdania. Nie było kserokopiarek, 
więc wykorzystywaliśmy smolące dłonie fioletowe kalki. Po takich 
przygotowaniach do lekcji moje mieszkanie wyglądało jak jedno 
wielkie papierowe śmietnisko. Dziś to wszystko brzmi jak anegdota, 
ale w tamtych czasach naprawdę nie było luksusów. Nauczyciel mógł 
mieć maksymalnie dwa „okienka” w tygodniu, a zastępstwa były 
bezpłatne.

Dziś nie do pomyślenia.
A wtedy nikt się nie buntował. Po prostu tak miało być i już. Choć po 
pewnym czasie niektórzy moi koledzy znaleźli sposób na unikanie 
zastępstw. Były one oznaczane na tablicy w pokoju nauczycielskim 
poprzez umieszczenie przy nazwisku danego nauczyciela kolorowej 
pinezki. Któregoś dnia nauczyciel wyznaczony na zastępstwo nie 
pojawił się na lekcji. Okazało się, że pinezka wbita wcześniej przy 
jego nazwisku… zniknęła, a on sam zaklinał się, że jej tam nie widział. 
Sprawa praktycznie nie do udowodnienia. Potem takie praktyki 
stosowano częściej. 

Uczniowie też byli inni niż obecnie?
Trudno mi powiedzieć, jacy są teraz, bo znam ich tylko z opowieści 
młodszych koleżanek po fachu. Na pewno kiedyś nie było w szkołach 
takich historii, o których dziś informują media. Owszem, zdarzały 
się incydenty, bo to normalne w miejscach, gdzie stykają się różne 
charaktery. Ale wszelkie trudne sprawy rozwiązywano szybko i 
skutecznie. A dziś? Któregoś dnia z przerażeniem zauważyłam, że po 
mojej dawnej szkole przechadza się profesjonalny ochroniarz. Spytałam 
koleżankę: „A kogóż to on chroni, przed czym?”. Odpowiedziała coś o 
bójkach i narkotykach. Nie do końca potrafię sobie wytłumaczyć, co się 
stało z polską szkołą. 

To też swoisty znak czasu. Niektórzy twierdzą, że to wina 
szkoły, ale to przecież zwykła półprawda. Jest jeszcze 
coś takiego jak dom rodzinny i to raczej tam szukałbym 
źródła problemów.
Zgadzam się. Dziecko jest dzieckiem i gdzieś się tych podstawowych 
zachowań uczy, skądś czerpie wzorce. W swojej pracy miałam do 
czynienia z wieloma młodymi ludźmi, ale tak jak wspominałam, 
trafiałam także na bardzo mądrych życiowo rodziców. To byli ludzie 
zawsze gotowi do bezinteresownej współpracy. Gdy trzeba było uprać 
firanki w pracowni, nie musiałam dwa razy tego ogłaszać na zebraniu, 
a czyste firanki wisiały już następnego dnia. Gdy potrzebny był stojak, 
natychmiast zgłosił się do mnie jakiś „tata – złota rączka”. Podobnie 
było w sprawach edukacyjno-wychowawczych. Rodzice rozwiązywali 

wszelkie problemy. Pamiętam kiedyś  zastępstwo, podczas którego 
mocno dał mi się we znaki jeden z uczniów. Po lekcjach powiedziałam 
jego rodzicom: „Ja wytrzymam godzinę dziennie, ale państwo będziecie 
z nim mieć problem w życiu”. Na kolejnej lekcji ów uczeń zachowywał 
się już jak należy. „Tak pani nagadała o mnie tacie, że do dziś mnie 
dupa boli” – wyznał szczerze. Proszę sobie nie myśleć, że jestem 
zwolenniczką kar cielesnych. Absolutnie nie! Ale widocznie ten chłopiec 
potrzebował wtenczas innego argumentu niż moje prośby o właściwe 
zachowanie. Dla osiągnięcia celu czasem należy kogoś pochwalić, a 
czasem zganić. Z doświadczenia wiem, że znacznie lepsze rezultaty 
przynosi ta pierwsza opcja. 

Gdyby dziś miała Pani znowu 19 lat i stała przed wyborem 
życiowej drogi zawodowej, padłby on na szkołę?
Tak! Z pewnością ponownie zostałabym nauczycielką.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Bogusław Zawadzki

Trzydzieści siedem lat minęło. Wita Wiśniewska i jej pierwszoklasistki z 
roku 1979: Agnieszka Ołdakowska (obecnie Windhauser), Hanna Grzesiak 
(Wodzicka), Brygida Kempa (Kitowski) i Marta Kasiukiewicz (Dzwonnik)
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pana dyrektora w tzw. całej rozciągłości. 
Sierpniowe święto było okazją do 

wręczenia nominacji na wyższe stopnie. 
Mianowanie na starszego inspektora 
odebrał Maciej Walesiak, a Mariusz 
Wierzchowski, Grzegorz Michalec 
i Marek Konopacki otrzymali „szlify” 
inspektorskie.                   bz

WYDARZENIA

Pod koniec sierpnia świętowała nasza 
straż miejska. Podczas skromnej uroczystości 
w giżyckim Urzędzie Miejskim pracę strażników 
komplementował burmistrz Wojciech 
Iwaszkiewicz, życząc mundurowym 
m.in. autorytetu w społeczeństwie. Komisarz 
Dariusz Kotlarz, p.o. zastępcy 
komendanta powiatowego policji w Giżycku, 

Awanse dla czterech, życzenia dla wszystkich
winszował z kolei spokojnej służby, a dyrektor 
biura Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego Jarosław Sroka – podwyżki 
pensji. Jak stwierdził (i trudno nie przyznać 
mu racji), nic tak nie motywuje do dalszej 
wytężonej pracy jak grubszy portfel. Sądząc 
po minach i reakcjach strażników w tej materii 
giżycka formacja „z szachownicą” popiera 

Funkcjonariusze straży miejskiej w towarzystwie swojego zwierzchnika burmistrza Giżycka 
Wojciecha Iwaszkiewicza

Goście Święta Straży Miejskiej. Od lewej: 
Jarosław Borowski (dyrektor MOPS w 
Giżycku), Ewelina Aleksiuk (dyrektor 
GOKiR w Wilkasach), Jarosław Sroka 
(dyrektor biura MOPR w Gizycku) i Łukasz 
Nowicki (społeczny doradca burmistrza ds. 
bezpieczeństwa)

Historyczna zmiana „Zawiszaków” 
Mazurskie Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe podsumowało sezon letni. 
Od 24 czerwca do 1 września ratownicy 
interweniowali 311 razy (od stycznia do 
września – 447), ratując z opresji 529 żeglarzy 
(66 osób wymagało opieki lekarskiej). MOPR-
owcy odnotowali 19 wakacyjnych wywrotek 
jachtów (w całym roku było ich dotychczas 
41), uczestniczyli również w 70 akcjach 
technicznych (przed sezonem w 40).          bz

Trzy „Giżyckie Wieczory z Paszportem i 
Dowodem Osobistym” planowane są w tym roku w 
Urzędzie Miejskim. Najbliższy już 12 października, 
kolejne – 9 listopada i 14 grudnia. W te dni Wydział 
Spraw Obywatelskich i Punkt Paszportowy 
czynne będą znacznie dłużej niż zwykle, bo aż do 
godz. 20.00. To dobra wiadomość zwłaszcza dla 
tych z Państwa, którzy np. ze względu na pracę 
nie są w stanie załatwić formalności związanych 
z uzyskaniem dokumentów. Podczas „Giżyckich 
Wieczorów” będzie można m.in. uiścić opłatę 
za paszport kartą płatniczą (opłaty za dowód 
nie ma) i wykonać zdjęcie do dokumentów 
(koszt 40 zł). Szczegółowe informacje: Wydział 
Spraw Obywatelskich (Urząd Miejski, pokój nr 
5, tel. 87/732-41-34), Punkt Paszportowy (Urząd 
Miejski, pokój 4 b, tel. 87/732-41-63).                bz

MOPR w letniej pigułce

Nie możesz w dzień,
to przyjdź po południu

Żołnierze z 15. Giżyckiej Brygady 
Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego 
dostąpili zaszczytu wystawienia warty 
przed Grobem Nieznanego Żołnierza w 
Warszawie. 4 września w uroczystej zmianie 
Posterunku Honorowego przy mogile 
bezimiennego bohatera (pierwszej w historii 
15. GBZ) uczestniczyli mundurowi z batalionu 
dowodzenia, a w „rolach głównych” na placu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego wystąpili st. szer. 
Grzegorz Kukliński, st. szer. Adrian 
Zyśk, kpr. Daniel Kochański i kpr. 
Grzegorz Cejmer. Dowódcą pododdziału 
był kpt. Marcin Hasiec.       bz

„Zawiszacy” przed Grobem Nieznanego Żołnierza

Kapitan Marcin Hasiec „rozprowadza” 
wartowników
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9WYDARZENIA

Osiemdziesięciu wystawców z 
całej Polski wzięło udział w Mazur-
skich Targach Sportów Wodnych, 
zorganizowanych już po raz dzie-
wiąty w Stanicy Wodnej „Stran-
da”. Podczas trzydniowej imprezy 
zaprezentowano około 120 jedno-
stek pływających. Targi odwiedzi-
ło ponad trzy tysiące ludzi. 

Przyznano dwanaście nagród w takich 
kategoriach jak „jacht żaglowy”, „jacht czar-
terowy”, „jacht sportowy”, „innowacje”, „pre-
miery”, „houseboat 2016” oraz nagrody pu-
bliczności. 

- Na naszych Targach, zgodnie ze świa-
towym trendem, pojawia się coraz więcej 
jachtów i łodzi motorowych – twierdzi Zbi-
gniew Jatkowski, organizator MTSW. 
- Rosną również wymagania załóg czarte-
rowych. Coraz więcej ludzi chce pływać nie 
na wieloosobowych jachtach, ale na mniej-
szych, komfortowo wyposażonych jednost-
kach. Na tradycyjnej giełdzie najczęściej 
pytano o żaglówki do 7 m długości.

Tym, co odróżnia Mazurskie Targi 

Szacuje się,  że 141 tegorocznych 
seansów w „Orange Kinie Letnim” 
w Sopocie,  Zakopanem i  Giżycku 
obejrzało ponad 100 tysięcy widzów. 
OKL to najdłuższy w Polsce fest iwal 
f i lmowy, w którym „w tak pięknych 
okol icznościach przyrody” za darmo 
można oglądać hi ty światowego i 
rodzimego kina (w tym roku największą 
widownię zgromadzi ły:  „Fur ia”, 
„Ted” oraz „Szybcy i  wściekl i  7”) .  W 
przypadku Giżycka „Orange Kino 
Letnie” jest  zdecydowanie największą 
akcją promocyjną, w której  wartość 
kampani i  reklamowej znacznie 
(k i lkanaście razy) przewyższa środki 
zainwestowane w akcję przez miasto 

Trzy chóry z Giżycka – „Kamerton”, „Cantabile’ 
i Nauczycielski Chór Kameralny UTW – oraz ze-
społy z Polski, Litwy i Ukrainy wezmą udział w XVI 
Międzynarodowych Koncertach Muzyki Cerkiew-
nej, zaplanowanych na 15-16 października. Nabo-
żeństwa i koncerty odbędą się w cerkwiach grec-
kokatolickich w Węgorzewie (15.10, godz. 16.00) 
i 16.10, godz. 9.00), Giżycku (15.10, godz. 18.00 
i 16.10, godz. 12.00), Baniach Mazurskich (16.10, 
godz. 9.00), Kruklankach (16.10, godz. 12.00) i Wy-
dminach (16.10, godz. 9.00), a także w kościołach 
rzymskokatolickich (parafie w Wilkasach i Budrach, 
16.10, godz. 11.30 i 12.30). Koncert galowy plano-
wany jest na niedzielę, 16 października, w kościele 
pw. Św. Kazimierza Królewicza w Giżycku (godz. 
16.00). Wstęp na koncerty wolny.                                 bz

Kupię żaglówkę, czyli Targowe trendy
Sportów Wodnych od innych imprez w 
halach wystawienniczych, jest możliwość 
przetestowania łodzi w ich naturalnym 
środowisku, czyli na wodzie. Sporą po-
pularnością cieszyły się stoiska handlo-
we przedstawicieli branży - m.in. produ-
centów osprzętu ze stali kwasoodpornej, 
chemii jachtowej, ogrzewania, elektroniki, 
silników zaburtowych itp. Targi były po-

łączone z posezonową giełdą jachtów, 
dlatego oprócz lśniących nowości można 
było kupić bądź sprzedać sprzęt używany. 
- Oprócz jachtów prezentowanych bezpo-
średnio na Targach w okolicznych portach 
również oferowane są do sprzedaży jed-
nostki poczarterowe – mówi Zbigniew Jat-
kowski. - W tym roku oferta takich jachtów 
była skromniejsza niż w latach ubiegłych, 

a to ze względu na wy-
jątkowo udany sezon. 
Z uwagi na skompli-
kowaną sytuację mię-
dzynarodową Mazury 
przeżywały turystyczne 
oblężenie. Większość 
jednostek przeznaczo-
nych do wymiany nie 
wróciła jeszcze z rejsów. 
 Jubileuszowa edy-
cja Targów już za rok 
– tym razem nie w 
pierwszy, ale w drugi 
wrześniowy weekend. 

zj, bz

PROMOCJA OD MORZA DO TATR
(w tej  sytuacj i  kompletnym absurdem 
jest przel iczanie tych pieniędzy np. 
na i lość rozstawionych leżaków). 
Letnie projekcje nad Niegocinem 
odbywają się wprawdzie ty lko dwa 
razy w tygodniu, ale w ogólnopolskich 
mediach i  spotach reklamowych 
Giżycko pojawia się równie często co 
jego nadmorski  i  górski  partner.  Za rok 
– niezależnie od tego, że w naszym 
mieście funkcjonować już będzie kino 
stacjonarne w GCK – seanse „pod 
chmurką” nie są zagrożone. No, chyba 
że przez pogodę, ale na jej  kaprysy 
Giżycko zna przecież skuteczne 
ant idotum…                  

        bz

Jednym chórem 
w siedmiu miejscach

1 2 7-9 8

15-16 29 31

Integracyjny
Turniej Pływacki

„Pływam jak ryba”
Park Wodny w Wilkasach

Mistrzostwa
Okręgu w Motocrossie

tor motocrossowy
przy ul. Św. Brunona

VI Grand Prix Wielkich
Jezior Mazurskich

w Badmintonie
hala MOSiR ul. 3 Maja

Masurian Cup Regaty
Scandinavia Skipi 650

port “Ekomarina”

XVI Międzynarodowe Koncerty
Muzyki Cerkiewnej 2016

Giżycko, Wilkasy i 5 miejscowości

Dzień Różowej Wstążeczki
Sala „Biłas i Synowie”

pasaż Portowy

Mazurska Mila Nocą
kanał Giżycki

KALENDARZ IMPREZ - PAŹDZIERNIK 2016



10 DZIEŃ WETERANA, DZIEŃ SYBIRAKA

To jeden z tych utworów, w których kwestia „co autor miał na myśli”, nigdy nie podlegała dyskusji. Władysław Broniewski już kilka 
miesięcy przed wybuchem II wojny światowej ostrzegał Polaków przed grożącą im agresją. Ale czy pisząc „Bagnet na broń” wiedział, że we 
wrześniu 1939 roku „podpalacze” podłożą ogień w dwóch miejscach? W 77. rocznicę napaści Niemiec i Sowietów na Polskę pod pomnikiem 
Żołnierzy AK i Sybiraków w Giżycku odbyły się dwie patriotyczne uroczystości z udziałem władz samorządowych, wojska, pocztów sztandarowych 
oraz członków organizacji kombatanckich.      bz

„Kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz – Polskę”

1 WRZEŚNIA 17 WRZEŚNIA
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Arkadiusz Połojański, Mirosław 
Drzażdżewski, Jan Sekta, Jolanta Pio-
trowska, Małgorzata Czopińska, Boże-
na Giedziuszewicz, Cezary Piórkowski, 
Agnieszka Świderska, Mateusz Bogda-
nowicz, Wiktoria Sokołowska, Magda-
lena Jurgielewicz, Halina Stachurska, 

„Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie - w każdym 
razie wygra...”                  Henryk Sienkiewicz

NARODOWE CZYTANIE po giżycku
Niemiecki poeta Johann Wolfgang Goethe powiedział niegdyś, że „ten, kto nie spodziewa się mieć miliona 
czytelników, nie powinien zabierać się do pisania”. Nie wiemy, na ilu miłośników swojego literackiego talentu 
liczył Henryk Sienkiewicz, ale z całą pewnością ów milion „pękł” już bardzo dawno temu. 3 września fragmenty 
historycznej powieści noblisty „Quo vadis” rozbrzmiewały w ponad dwóch tysiącach polskich miejscowości.

W piątej edycji Narodowego Czytania swoją „cegiełkę” wmurowali także mieszkańcy Giżycka. Tym razem miłośnicy klasyki spotkali się na 
pasażu Portowym, a perypetie pięknej Ligii, zabiegającego o jej względy Winicjusza, zdystansowanego mistrza ironii Petroniusza i bezwzględnego 
szaleńca Nerona przedstawiło 47 lektorów. Rok temu chętnych do czytania „Lalki” Bolesława Prusa było o połowę mniej. 

- Niektórzy zgłosili się sami, innych trzeba było trochę ponamawiać – uśmiecha się Danuta Treszczyńska, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Giżycku, która po raz kolejny była organizatorem Narodowego Czytania.    Bogusław Zawadzki

„QUO VADIS” NA PASAŻU CZYTALI
Amelia Jurkiewicz, Maria Kusyk, Hanna 
Zawalich, Iwona Rosa, Hanna Wasilonek, 
Mariusz Pawlina, Elżbieta Jurecka, Ja-
cek Liminowicz, Wojciech Darski, Maria 
Grodzka, Ryszard Należyty, Małgorzata 
Bogdanowicz, Stanisław Stelmasiewicz, 
Lidia Należyty, Jadwiga Lemańska, Aga-

ta Należyty, Krzysztof Kossakowski, 
Stefan Orczyc - Musiałek, Anna Leczyc-
ka, Jerzy Opęchowski, Grażyna Darska, 
Tomasz Mikiewicz, Ewa Lewińska, Elż-
bieta Grzymała, Jolanta Kiezik, Sylwia 
Jędra, Aleksandra Szpakowska, Anna 
Baranowska, Ewa Sylwestrzak, Maria 
Pająk, Maria Świdzińska, Danuta Poć, 
Grażyna Imporowicz, Marta Rudy, Do-
rota Radecka
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Jestem na Mazurach, a czuję się, jakbym był w górach. Tyle tu podbiegów – stwierdził jeden z uczestników 
giżyckiego „Runmageddonu Rekrut”, czyli ekstremalnego toru przeszkód, na którym 24 września rywalizowało ponad 
tysiąc osób. Miało nie być łatwo i nie było. Miało być piekło i… rzeczywiście piekło. Najmocniej następnego dnia. 

„Pamiętajcie, rany się zagoją, siniaki zejdą, a sława zostanie” – te słowa przed wyruszeniem na morderczą 7-kilometrową trasę usłyszał każdy 
uczestnik zmagań w twierdzy Boyen. Na twardzieli i twardzielki czekał szereg „atrakcji” takich jak wspinaczka po linie i na ścianki, czołganie pod 
oponami i wozami wojskowymi, kąpiel w lodowatej wodzie, skok przez ogień czy starcie z barczystymi futbolistami. Teraz wiadomo już na sto procent, 
że slogan „wygrywa każdy, kto dotrze do mety” wymyślił ktoś, komu dane było pokosztować „Runmageddonu”…               Bogusław Zawadzki

 – tylko dla orłów

„Runmageddon Kids”. Być może niektórych z tych zuchów zobaczymy 
za kilka lat w imprezie głównej

Tuż przed metą na wycieńczonych zawodników czekali zawsze gotowi 
do twardej walki futboliści

… choć niektórych motywował do efektownego pokonywania 
kolejnych przeszkód

Trochę wody dla ochłody? Kontener z lodowatą cieczą odbierał resztki 
sił…

A to zdjęcie gorąco polecamy wszystkim, którzy twierdzą, że mężczyźni 
są kobietom niepotrzebni w życiu

„Runmageddon” to rywalizacja z rywalami i samym sobą, ale także (a 
może przede wszystkim) współpraca z konkurentami
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13LATO 2016

… niech świat mój się zarumieni, niech mi zalśni w pełnym słońcu kolorami całej ziemi – któż z nas nie zna słów przeboju grupy „2+1”? 
Namiastkę owego „malowania życia” mieliśmy w Giżycku pod koniec wakacji. Podczas sierpniowej „Eksplozji Kolorów” na plaży miejskiej w niebo 
pofrunęły kilogramy barwnego proszku holi. A kiedy kolorowy pył opadł na głowy rozbawionych giżycczan, pozostało jedynie przytaknąć klasykowi, 
bo wtedy faktycznie „białe nie było już białe, a czarne nie było już czarne”…

A czy Państwo uczestniczyli w kolorowym szaleństwie? Jeśli tak, to jest duża szansa, ze „wpadliście w oko” naszemu fotoreporterowi 
Tomaszowi Karolskiemu. Sprawdźcie koniecznie!                     Bogusław Zawadzki

Więc chodź, pomaluj mi życie…
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Motozabytki „zleciały się” do twierdzy
Mercedesy, chevrolety, trabant, garbus, fiaty stare, inne „perły” szos 

rodzimych „koło w koło” z jaguarem. Z dumą pręży się syrena, wszak wie, 
że jest prawda taka, iż nieczęsto są okazje ‘błyszczeć” koło cadillaca. 

Mazurski Zlot Samochodów Zabytkowych to „niemowlak” wśród giżyckich imprez, ale trzeba 
przyznać, że jak na debiutanta wypadł naprawdę przyzwoicie. Dwudniowe święto motoryzacji 
ściągnęło do twierdzy Boyen wielu miłośników czterech kółek, na co dzień niemających okazji 
do obcowania z „cackami” wartymi np. 700 tysięcy złotych, bo i takie „eksponaty” uczestniczyły 
w Zlocie. Furorę robiły także motorelikty PRL, którym – co oczywiste - z zaciekawieniem 
przyglądali się zwłaszcza przedstawiciele młodszego pokolenia.                   bz

Tak swoje pierwsze wrażenie po wejściu 
do twierdzy Boyen opisał Artur Brzychcy, 
organizator Festiwalu Fantastyki „Twierdza”, 
który odbył się w Giżycku w pierwszej połowie 
września. 

- Każdy podkreśla, że nie ma w Polsce 
lepszego miejsca na taką imprezę jak nasza 
– mówi pan Artur. – Obiekt jest niesamowity, 
magiczny, gigantyczny, a jego teren i mury 
to naturalna scenografia, w której pomysły 
same przychodzą do głowy. Dodam jeszcze, 
że wspaniale współpracuje się nam z GCK i 
władzami miasta. Organizuję różne imprezy w 
kraju, ale nigdzie nie ma takiego wsparcia ze 
strony miejscowych jak tutaj.                      bz

PO PROSTU 
MNIE ZATKAŁO
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Liczba oglądających to zawsze najlepszy miernik atrakcyjności auta

Mydelniczka, trampek, ford karton – 
tak przezywano arcydzieło niemieckiej 
motoryzacji. Ostatnie trabanty zeszły z linii 
produkcyjnej ćwierć wieku temu

Pamiętają Państwo film „Różowy cadillac” z 
Clintem Eastwoodem? No, to właśnie nie jest 
ani tamten samochód, ani tamten kierowca

Pokaż, kotku, co masz w środku…To cudo nie na każdą kieszeń, ale na szczęście 
patrzeć można za darmo i do woli
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15STRONA SENIORA

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

DOROŚLI 
1. Maria Szczepanik 

2. Helena Boncik 
3. Alicja Mossakowska 

MŁODZIEŻ 
1. Kuba Puzio 

2. Norbert Dukiel 
3. Bartek Wójtowicz 

4. Nicola Mojta 
5. Justyna Wasilewska 

ŚWIETLICA 
1. Alan Rozmiarkowski, Kuba Mazurkiewicz, 

Amelia Antoniuk 
2. Alicja Czajkowska, Mateusz Grykin, Piotr 

Duchnowski 
3. Kuba Duchnowski, Halina Piechowiak, 

Tomek Kubicki

Finał „lata z kulkami”
Znamy już tegorocznych mistrzów bocci. W te wakacje w podwórkowej lidze, organizo-

wanej tradycyjnie przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej (w ramach 
„Podwórkowego Lata ze Świetlicą”), a prowadzonej przez studentów Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, kolorowymi „kulkami” na molo i „Orliku” przy SP 7 rzucało ponad 70 osób. bz 

Pamiątkowa fotografia giżyckich mistrzów bocci 

Jeżeli przechodząc ulicą Jagiełły zastanawiają się Państwo czasem, 
czyją zasługą jest zadbany wygląd ronda, śpieszymy z podpowiedzią. Na-
sadzeniami i pielęgnacją roślinności przez całe lato zajmowały się – oczy-
wiście społecznie - studentki Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
pod kierunkiem Anny Danilewicz. Redakcyjny paparazzo „Mojego 
Giżycka” nasze dzielne ogrodniczki „przyłapał” na odpoczynku (skądinąd 

zasłużonym), ale wierz-
cie nam Państwo, okazji 
do takiego ujęcia nie miał 
zbyt wielu. Pozują (zna-
czy: pracują): Teresa 
Wołoszyn, Bożena 
Rapnik, Mirosława 
Ołdakowska, Maria 
Szczepanik i Wik-
toria Sokołowska. 

            bz

ONE TEMU „WINNE”

Za jej okazaniem można otrzymać zniżki 
w ponad 40 punktach. Większość tych miejsc 
znajduje się w Giżycku, ale zgłosili się także 
przedsiębiorcy z Wydmin, Rynu a nawet odległego 
Ustronia czy Kudowy - Zdroju. Posiadacze 
karty na zniżki mogą liczyć m.in. w sklepach 
mięsnych, spożywczych, zakładzie fryzjerskim, 
kawiarniach, cukierniach i restauracjach, sklepie 
papierniczym, księgarni, mogą również kupić 
sprzęt ortopedyczny i aparaty słuchowe, mają 
zniżki na masaże i usługi rekreacyjno-sportowe, 
mogą z upustem wymienić okna i drzwi, kupić 

Seniorze, masz już Kartę?
Już ponad tysiąc osób odebrało Giżycką Kartę Seniora 60, dzięki której 
można uzyskać od 5 do 30% zniżki na towary i usługi. Karta przysługuje 
każdemu mieszkańcowi powiatu giżyckiego, który skończył 60 lat. 

drewno w tartaku czy skorzystać z oferty 
hotelowo-rehabilitacyjnej. 

- Na początku punktów było jedenaście, 
ale ich lista ciągle się wydłuża – mówi Ewa 
Ostrowska, dyrektor Centrum Profilaktyki 
Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku, które 
jest partnerem Karty (przedsięwzięciu patronuje 
burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz). 
Giżyckie Karty Seniora wydawane są od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w 
Klubie Seniora (ul. Królowej Jadwigi 9 b), a także 
w biurze CPUiIS w Urzędzie Miejskim (niski 

parter, zejście przy windzie) – po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznym (tel. 87/429-13-
36). Natomiast przedsiębiorcy, którzy chcieliby 
udzielać zniżek w ramach Karty, proszeni są 
o kontakt z Ewa Ostrowską (tel. 87/429-13-
36, e-mail: ewa.ostrowska@gizycko.pl) lub 
skorzystanie ze strony www.kartula.pl.

                 Bogusław Zawadzki

Już szron na głowie, już nie to zdrowie, a w sercu ciągle… 
ukochany futbol. Edward Hincman, człowiek-legenda giżyckiej 
piłki nożnej, skończył 71 lat. Urodziny świętował tradycyjnie, czyli na 
„Orliku” z młodymi piłkarzami, gdzie – też tradycyjnie – życzenia złożył 
mu burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz. Panie Edwardzie, zdrowia 
i pomyślności!                 bz

Sto lat, Panie Edwardzie!
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ZE  STAREGO  ALBUMU
Polecamy kolejną porcję fotograficznych wspomnień. Pozostajemy w klimatach lat dziewięćdziesiątych 
minionego stulecia, które wielu z Państwa pamięta „jakby to było wczoraj”, ale mamy nadzieję, ze obejrzy 
nasze zdjęcia z nie mniejszym zainteresowaniem niż Czytelnicy, którzy nie mieli okazji „posmakować” tamtych 
czasów. Przypominamy jednocześnie, że archiwalne fotografie do naszej rubryki można przesłać na adres 
redakcja@gizycko.pl lub dostarczyć je osobiście do tymczasowej siedziby GCK (basen, ul. Sikorskiego 3c). 

Edward Hincman (pierwszy z lewej) i jego „Edziorki” podczas treningu 
na plaży miejskiej. W tle m.in. budynek, w którym mieści się dziś 
restauracja „Kuchnie Świata”

A to już SP 7 i Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. Z 
prawej Stanisław Śliż - długoletni prezes giżyckiego Klubu Hodowców 
Gołębi Rasowych, prawdziwy spec od hodowli pawików

Piraci bez szans w starciu z wojskiem! Kilka tysięcy nielegalnych płyt 
z muzyką zakończyło żywot pod gąsienicami kolosa, który specjalnie 
na tę okoliczność zawitał na plac Piłsudskiego

Wielu z Państwa zapewne już dawno nie było w kinie. Zapraszamy zatem 
do… kina „Fala”! W czasach jego największej świetności sala zapełniała 
się zarówno podczas seansów, jak i ważnych miejskich uroczystości

„Mazury Airshow” i nocne pokazy? Nie, to powitanie Nowego Roku 
na placu Piłsudskiego. Po minach uczestników pokazu fajerwerków 
wnioskujemy, ze musiał być on bardzo interesujący. Pierwszy z lewej 
były komendant straży miejskiej Mieczysław Mazurek

Parafrazując braci Golców: „Tu na razie jest budowa, ale będzie…”. 
No właśnie, czy poznają Państwo to miejsce? Na placu budowy nasz 
fotograf spotkał wówczas inwestora, znanego giżyckiego przedsiębiorcę 
Mieczysława Guza…
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17 września w dwu-
nastu miastach Polski 
odbył się już po raz 

drugi bieg charytatywny. Jest to 
bieg nietypowy, gdyż odbywa się na 
stadionie, a nie w terenie. Za każde 
przebiegnięte okrążenie Bank PKO 
wypłaca pieniądze na obiady dla 
dzieci z ubogich rodzin. Cel zacny, 
to i zainteresowanie duże. Zawsze 
trzeba pomagać, a już tym bar-
dziej potrzebującym dzieciom. W 
przedsięwzięciu nie mogło, oczywi-
ście, zabraknąć biegaczy z Giżyc-
ka, którzy udali się do Lidzbarka 

Biegali, bo lubią, ale nie tylko dlatego
Warmińskiego i Łomży. Obie ekipy 
wystartowały w klasyfikacji mie-
szanej, osobno były też prowadzo-
ne klasyfikacje kobiet i mężczyzn.  
W Lidzbarku Warmińskim Giżyc-
ko reprezentował Sąd Rejonowy w 
składzie: Anna  Życzewska, Mar-
ta Chełkowska, Marta Kuźmicka, 
Agnieszka Bałtakowska i Jacek 
Borkowski. Na 71 ekip nasi zajęli 
43. miejsce, a wśród drużyn mie-
szanych zostali sklasyfikowani na 
24. pozycji w stawce  46 zespo-
łów. Drugi z naszych teamów dał 
popis na całego! Występująca w 

Łomży drużyna „Biegam Bo Lubię” 
Giżycko w składzie: Artur Płaczek, 
Edyta Organek, Szymon Sajkow-
ski, Tomasz Wołczek i Maciej Woj-
czys „wykręciła” 46 okrążeń i 310 
metrów. Dało to giżycczanom 3. 
miejsce w ogólnej punktacji (na 
70 drużyn)  i 2. pozycję wśród 46 
biegnących w Łomży drużyn mie-
szanych. Do pierwszego miejsca 
w tej ostatniej klasyfikacji zabrakło 
tylko - albo aż - 10 metrów. Ale to 
jeszcze nie koniec dobrych wieści - 
nasi biegacze mieli najlepszy czas 
okrążenia (Tomasz Wołczek poko-
nał rundę w 61 sekund), co dało im 
8. miejsce w Polsce. Na dokładkę 
dodajmy, że w całym kraju na dwu-
nastu stadionach wystartowały 832 
drużyny, a  wynik zawodników z 
„Biegam Bo Lubię” zapewnił im zna-
komite 22. miejsce w Polsce (i 7. w 
rywalizacji 601 ekip mieszanych)! 
Wielkie brawa dla obu teamów 
znad Niegocina. Rezultat sprzed 
roku poprawiony, pełny sukces, oby 
tak dalej! A najważniejsze, że zno-
wu pomogli dzieciom!

            Artur Płaczek

„AG  BEACH  SOC-
CER” o Puchar Dyrek-
tora COS OPO Giżycko 

za nami. W niedzielę (18 września)  
83 zawodników, zrzeszonych w 9 
drużynach, rywalizowało na plaży 
miejskiej w Giżycku. Turniej nożnej 
piłki plażowej, organizowany przez 
„Aktywne Giżycko” oraz COS Giżyc-
ko, został rozegrany po raz pierwszy 
i jak pokazała frekwencja, rozgrywki 
z pewnością doczekają się kolejnych 
edycji.

Nie zabrakło najważniejszego - 
słońca! Mimo ostatniego weekendu lata 
pogoda spisała się na medal, chyba 
rekompensując deszczowy sierpień. 
Słońce, ciepły piach, muzyka i widok 
mieniącego się w słońcu Niegocina 
- tak zapamiętamy ten turniej, 
który rozgrywany był pod szyldem 
przedłużania sezonu w Giżycku.

Czas na podsumowanie zawodów 
od sportowej strony, bo ta również nie 
zawiodła. „Na piachu” najlepsi okazali 
się piłkarze z Wydmin. Drużyna 
Mazura, prowadzona przez Miłosza 
Kołodziejczyka, nie pozostawiła 
złudzeń, pewnie wygrywając 
wszystkie swoje mecze, dzięki czemu 
po końcowym gwizdku finałowego 
meczu mogła wznieść złoty puchar. 
Drugie miejsce wywalczyła drużyna 

Bramki na piasku, czyli plażowanie na sportowo
Zielonych, która pewnie wygrała 
rywalizację w fazie grupowej, a 
w półfinale okazała się lepsza od 
Zawiszaków. Pokonanie Zawiszaków 
wcale Zielonym łatwo nie przyszło, 
bo potrzebowali oni do tego aż 
rzutów karnych. A jeżeli już mowa o 
karnych to również potrzebne były 
one do wyłonienia zwycięzcy meczu 
o 3. miejsce, w którym spotkały się 
drużyny Los Piłakos oraz wspominani 
Zawiszacy. I choć „Piłakosi” z meczu 
na mecz pokazywali coraz lepszy 
futbol, to ostatecznie zajęli 4. miejsce.

Dziękujemy pozostałym drużynom 
za udział i wspólną zabawę, 
bez Was nic by się nie odbyło. 
Serdecznie dziękujemy p. Pawłowi 
Ćwikowskiemu, dyrektorowi COS 
Giżycko, za aktywne włączenie 
się w organizację turnieju i 
ufundowanie pucharu. Dziękujemy 
radnym miejskim: radnemu Piotrowi 
Andruszkiewiczowi (też sędziemu 
naszych zawodów) oraz radnej 
Joannie Michalewicz za ufundowanie 
nagród, sponsoring oraz poświęcony 
czas na organizację i przygotowanie 
turnieju. Dziękujemy wszystkim 
sponsorom i partnerom tego 
wydarzenia. Do zobaczenia na II 
edycji turnieju w 2017 roku.

         Paweł Andruszkiewicz

„Nie było co zbierać” – zwykło się 
mawiać w sytuacjach bezspornych, 
ewidentnych. I tak też najkrócej można 
skomentować wyniki wrześniowych 
Mistrzostw Polski w nieolimpijskiej 
żeglarskiej klasie 420 w Górkach 
Zachodnich, gdzie swoją dominację 
potwierdziła giżycczanka Julia Szmit 
(MBSW/UKŻR Niegocin), pływająca 
w załodze z Hanną Dzik z Iławy. 
Broniące tytułu podwójne mistrzynie 
świata i wicemistrzynie Europy 
zdeklasowały krajowe konkurentki (i 
konkurentów, bo Julka i Hania wygrały 
również klasyfikację open), triumfując w 
sześciu z ośmiu rozegranych wyścigów 
(w dwóch pozostałych także przypłynęły 
na medalowych miejscach). Znakomity 
występ zaliczył również Filip Szmit, 
który jeszcze w sierpniu pływał w 
klasie Optymist. W swoim debiucie w 
„czterystadwudziestce” na imprezie 
rangi mistrzowskiej młodszy brat naszej 
mistrzyni w duecie z iławianinem 
Jakubem Gołębiowskim uplasowali 
się na wysokim 7. miejscu wśród chłopców 
i 10. w kategorii open. Wart podkreślenia 
jest fakt, iż przed startem w MP Filip i 
Kuba trenowali wspólnie zaledwie 10 dni! 
Gratulujemy!       bz

JULKA ZNOWU ZŁOTA, 
SUPERDEBIUT FILIPA

W Lidzbarku Warmińskim trzon giżyckiej 
ekipy stanowiły panie…

… a w Łomży płeć piękną reprezentował 
co piąty biegacz naszej drużyny
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W informacji, która do olsztyńskiej RIO wpłynęła 11 
sierpnia tego roku, przedstawiono realizację dochodów i 
wydatków budżetowych. 

„Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazywany 
w sprawozdaniach uwzględnia zmiany wynikające z uchwał 
Rady i zarządzeń Burmistrza Miasta Giżycka podjętych w 
trakcie roku budżetowego” – czytamy w uzasadnieniu uchwały 
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Olsztynie. – „Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 
54.447.963,46 zł, tj. 55,4% ustalonego planu dochodów po 
zmianach. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 
44.667.120,40 zł, co stanowi 43,81% planu wydatków po 

RIO: „Budżet realizowany prawidłowo”
Wszystko idzie zgodnie z planem. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie pozytywnie zaopiniowała 
informację Burmistrza Miasta Giżycka o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku. 

zmianach. Z tego wydatki bieżące wyniosły 43.089.646,97 
zł, tj. 46,98% planu, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 
1.577.473,43 zł, tj. 15,41% planu po zmianach”. 30 czerwca 
łączna wysokość miejskich zobowiązań wynosiła 25 milionów 
214 tysięcy 940 złotych.

W przesłanych do RIO materiałach zawarto także dane 
dotyczące przychodów i kosztów w Giżyckim Centrum Kultury 
oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej. W GCK należności 
na koniec pierwszego półrocza wyniosły 60.508,56 zł, zaś 
zobowiązania - 65.171,61 zł (wymagalne 0,00). Natomiast w 
Bibliotece należności określono na poziomie 21.244,73 zł, a 
zobowiązania - 17.353,17 zł (wymagalne 0,00).          bz

Pomoc społeczna plasuje się na drugim miejscu na liście miejskich wydatków. Najwięcej pieniędzy z budżetu w 
tym dziale – połowę - pochłaniają świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Szczegóły – w infografi ce przygotowanej 
tradycyjnie przez pracowników Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku. 

NA ZASIŁKI, DOŻYWIANIE I RODZINY ZASTĘPCZE 
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W hotelach, restaura-
cjach, sanatoriach, domach 
kultury, remizach strażackich, 
biurach, mieszkaniach, pod-
czas wycieczek turystyczno-
-religijnych, na ulicy – w tych 
miejscach często spotkać mo-
żemy akwizytorów. Kupując 
poza stałymi punktami sprze-
daży detalicznej zawieramy 
umowę poza lokalem przed-
siębiorcy. W takiej sytuacji 

konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni 
(wystarczy wysłać oświadczenie pocztą). Natomiast do obowiązków przed-
siębiorcy należy m.in. poinformowanie o tym prawie konsumenta i wręczenie 
mu formularza ułatwiającego rezygnację z transakcji.

SZTUCZKI SPRZEDAWCÓW
Zawierając umowę poza lokalem przedsiębiorcy, konsumenci podlegają 

presji sprzedawców, wykorzystujących różne techniki manipulacyjne. Za 
sprawą tych sztuczek wiele osób daje się nakłonić do zakupu niepotrzebnych 
produktów, z czego zdają sobie sprawę dopiero po zawarciu transakcji. Jeśli 
jednak wiemy, na czym polega manipulacja, możemy uchronić się przed jej 
działaniem i negatywnymi skutkami. 

Oto najczęściej stosowane techniki wywierania wpływu na konsumentów, 
które wykorzystują handlowcy (opracowano na podstawie książki Roberta 
Cialdiniego „Wywieranie wpływu na ludzi”):

• reguła wzajemności – konsument, który zostanie poczęstowany 
kawą lub otrzyma bezpłatną próbkę, czuje potrzebę odwzajemnienia poprzez 
zakup oferowanego towaru.

• reguła niedostępności – sprzedawcy wykorzystują przekonanie, 
że najbardziej cenione są rzeczy niedostępne. Kupujący jest manipulowany 
za pomocą informacji takich jak „końcówka kolekcji”, „ostatnia okazja” , 
„oferta ważna do…”.

• społeczny dowód słuszności – przy podejmowaniu decyzji 
kierujemy się często  przykładem innych osób. Dlatego handlowcy 
wykorzystują argumenty typu „towar sprzedaje się jak świeże bułeczki”.

• autorytet – manipulacja polega na wykorzystaniu atrybutów osób, 
które są fachowcami w danej dziedzinie np. osoba w fartuchu lekarskim jest 
przekonująca jako sprzedawca produktów paramedycznych.

• sympatia – ulegamy tym, których lubimy. Dlatego akwizytorami 
są zwykle osoby atrakcyjne fi zycznie, potrafi ące prawić komplementy oraz 
zachowywać się i wyglądać jak potencjalny kupujący. W rozmowie używają 
porównań takich jak „ze mną było dokładnie tak samo”.

• zaangażowanie – sprzedawcy informują, że na pokazie można 
będzie otrzymać atrakcyjny prezent np. dla wnucząt. Konsumenci są 
stopniowo przekonywani o jego wyjątkowości i konsekwentnie dążą do jego 
posiadania, nawet jeżeli w rezultacie kupią niepotrzebny produkt.   

TO NIEZGODNE Z PRAWEM
Przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą bezpośrednią często 

ukrywają handlowy cel działań. Przykładem jest zapraszanie do udziału 
w poczęstunkach, warsztatach kulinarnych CZY występach gwiazd bez 
podawania informacji, że na spotkaniu będzie prowadzona sprzedaż np. 
naczyń do gotowania. Warto również wspomnieć o wprowadzaniu w błąd 
przez przedsiębiorców oferujących produkty paramedyczne. Akwizytorzy, 
dzwonią do konsumentów, przedstawiają się jako rehabilitanci i umawiają 
na bezpłatne zabiegi. Handlowego celu swoich działań nie ujawniają 
nawet na spotkaniach z konsumentami. Pozostawiają towary w miejscu 
zamieszkania konsumentów, zapowiadają kolejną wizytę i proszą np. o 

„NIEPOWTARZALNA OKAZJA”, CZYLI AKWIZYTOR W AKCJI
17 października przypada Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej. Zakupy od akwizytora to dla wielu klientów 
wygodny i korzystny sposób zawierania umów, pod warunkiem, że konsument zna swoje prawa, a przedsiębiorca 
je respektuje. Niestety, wielu przedstawicieli handlowych hołduje zasadzie: „sprzedać za wszelką cenę”, 
częstokroć wciskając klientom towar wątpliwej jakości po znacznie zawyżonej cenie. O tym, jak nie dać nabić 
się w butelkę, opowiada Katarzyna Tota – Leszczyńska, powiatowy rzecznik konsumentów w Giżycku.

podpis potwierdzający ich obecność. Konsumenci nie zdają sobie sprawy, 
że właśnie zawarli umowę zakupu sprzętu paramedycznego. Zgodnie z 
prawem, każdy przedsiębiorca składający ofertę handlową ma obowiązek 
poinformować konsumenta o zamiarze zawarcia umowy. Wprowadzanie w 
błąd, a nawet niedoinformowanie potencjalnych klientów, jest uznawane za 
niezgodną z prawem nieuczciwą praktykę rynkową.

TRUDNOŚCI W ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Przykładem działań utrudniających konsumentom skorzystanie z prawa 

do odstąpienia od umowy jest zastrzeganie kar za rezygnację z zakupu 
towaru. Tymczasem zgodnie z przepisami za odstąpienie od umowy zawartej 
poza lokalem przedsiębiorcy nie można pobierać żadnych opłat. Niezgodne z 
prawem jest także zastrzeganie, że zwracany towar powinien być osobiście 
dostarczony do siedziby przedsiębiorcy, ponieważ konsument ma prawo sam 
wybrać sposób zwrotu towaru przedsiębiorcy (np. pocztą, kurierem, osobiście).  

Praktyki polegają również na niewręczaniu konsumentom obowiązkowego 
formularza odstąpienia od umowy oraz informowaniu o możliwości rezygnacji 
z zakupu bardzo małą, trudną do odczytania czcionką. W związku z tym 
klienci mogą nie dowiedzieć się o przysługujących im prawach.

UWAGA, WAŻNE!
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa 

sprzedającego lub usługodawcy albo umowy zawartej na odległość bez podania 
przyczyny w ciągu 14 dni nie dotyczy nabywców towarów lub 
usług, którzy są przedsiębiorcami. Ustawowe uprawnienie do 
odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i – co do zasady 
– bez konsekwencji fi nansowych dotyczy bowiem tylko transakcji, w 
których kupującym towar lub usługę jest konsument, czyli osoba 
fi zyczna dokonująca zakupów od przedsiębiorcy w celu niezwiązanym z 
prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą. Osoby fi zyczne, 
które są przedsiębiorcami, a jednocześnie dokonują 

zakupu towaru lub usługi w celu związanym z prowadzoną 
przez siebie działalnością gospodarczą, nie mogą więc 
skorzystać z tego ustawowego uprawnienia. Sprzedawca 
towarów lub usług może,  oczywiście, dobrowolnie zaproponować kupującym 
przedsiębiorcom możliwość zwrotu produktu, ale to kwestia umowy pomiędzy 
stronami, a nie ustawowego obowiązku. Przywileje konsumenckie nie 
przysługują również kupującym od osób, które nie mają zarejestrowanej 
działalności gospodarczej (np. zakupy dokonywane na Allegro czy OLX od 
osób prywatnych).

A w kolejnym numerze „Mojego Giżycka” znajdą 
Państwo „Poradnik ostrożnego konsumenta”, czyli jak 
postępować z akwizytorami.
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… i w wiele innych miejsc mogą Państwo wygodnie i tanio dotrzeć autobusami komunikacji miejskiej, kursującymi przez cały tydzień (codziennie np. na 
Wilanów i na „Wyspę”, a w weekendy – m.in. na cmentarz przy ul. Leśnej). Informacje o godzinach przyjazdów i odjazdów umieszczone są na przystankach 
i w internecie, gdzie funkcjonuje serwis gizycko.kiedyprzyjedzie.pl (można się dowiedzieć, ile minut zostało do przyjazdu najbliższego autobusu). A 
co Państwo sądzą o miejskiej komunikacji? Czy odpowiadają Wam zaproponowane trasy, godziny kursów? Na opinie czekamy pod adresem redakcja@
gizycko.pl. Wszystkie uwagi przekażemy do Ratusza.

NA ZAKUPY, DO PRZYCHODNI, DO SZKOŁY…
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Trzydzieści trzy lata później piję kawę z jednym 
z moich dawnych idoli. Andrzej Hak nie może 
się nadziwić, że pamiętam aż tyle szczegółów, tyle 
nazwisk. „Przecież miałeś wtedy zaledwie jedenaście 
lat!” – mówi. A ja faktycznie dużo pamiętam. Nawet 
to, że on strzelił gola w trzecioligowym pojedynku z 
Bugiem Wyszków i że kończył to starcie w podartej 
na brzuchu koszulce po ostrym wejściu jednego z 
rywali. Nie, nie wyczytałem tego w starych gazetach 
czy w sieci, bo trudno gdziekolwiek znaleźć choćby 
wzmiankę o tamtych Mamrach. Potyczka z Bugiem 
szczególnie zaś zapadła mi w sercu, bo spod 
Wyszkowa pochodził mój nieżyjący już ojciec i to 
był jedyny mecz „Gieksy”, na który wybraliśmy się 
razem. Ku satysfakcji taty i mojej szczerej rozpaczy 
goście wygrali wówczas 2:1 (w rewanżu było 1:0 dla 
Bugu). Ostatecznie w swoim debiutanckim sezonie 
w trzeciej lidze Mamry zamknęły tabelę, a Andrzej 
Hak pożegnał się z Giżyckiem. Po raz drugi, zresztą. 

OD STALI DO BUDOWLANYCH
Mówisz: „piłka nożna, Mamry”, myślisz: „Andrzej 

Hak”. Wystarczy jedna rozmowa z Andrzejem, by 
przekonać się, jak ważne miejsce w jego sercu 
zajmuje sport, klub znad Niegocina i miasto, w 
którym się wychował. Przygodę z futbolem rozpoczął 
– a jakże! – w drużynie Edwarda Hincmana, 
czyli ówczesnego „trenera pierwszego kontaktu” dla 
wszystkich adeptów „kopanej” w Giżycku. 

- Myśmy mieli wtedy znakomitą „pakę” 
– wspomina Andrzej Hak. – Różne drużyny 
przyjeżdżały do Giżycka, a my laliśmy wszystkich, ile 
wlezie. Na boisku, oczywiście. 

Dla znawców piłki nożnej szybko stało się jasne, 
że silny, wysportowany, wszechstronny zawodnik 
(nie tylko futbolista, ale także znakomity koszykarz 
i siatkarz) długo w Stali (bo taką nazwę nosił 
giżycki klub, zanim „przechrzczono” go na Mamry) 
miejsca nie zagrzeje. Proroctwo sprawdziło się w 
roku 1978, kiedy to 22-letni Hak z żoną i rocznym 
synkiem przeprowadził się do Siedlec, by grać w 

SERCEM ZAWSZE JESTEM W GIŻYCKU
W tamtych latach on i jego koledzy z drużyny byli naszymi bohaterami, niemal takimi jak Boniek, Smolarek 
czy Lato. Każdy z nas, chodzących na mecze Mamr kilkunastoletnich chłopców z głowami pełnymi marzeń o 
wielkiej piłkarskiej karierze, chciał być Andrzejem Hakiem, Dariuszem Wojtyną czy Sławomirem Tercjakiem. 
Gdy schodzili z boiska po meczu, stawaliśmy przy szatni z nadzieją, że któryś z nich któremuś z nas „przybije 
piątkę” lub chociaż z uśmiechem zmierzwi czuprynę.

trzecioligowej wówczas Pogoni. Spędził tam półtora 
roku i… przeniósł się do Bydgoszczy, albowiem 
działacze tamtejszych Budowlanych uznali, że 
twardo grający obrońca będzie mocnym punktem ich 
drugoligowego zespołu. 

- Budowlani to była „zbieranina” bardzo dobrych 
zawodników z różnych miast – mówi Andrzej Hak. – 
Taką drogę do sukcesu obrało kierownictwo klubu, co, 
jak się później okazało, nie do końca było trafionym 
pomysłem. Mówiąc delikatnie: nie podbiliśmy ligi, 
atmosfera w drużynie też nie była najciekawsza.

Nic zatem dziwnego, że kiedy w sezonie 
1983/1984 z Mazur nadeszła radosna wieść o 
awansie Mamr Giżycko do trzeciej ligi i pojawiła 
się możliwość powrotu na „stare śmieci”, Andrzej 
Hak szybko podjął właściwą decyzję. Niestety, 
beniaminek znad Niegocina niewiele zwojował w 
rozgrywkach (12 punktów w 26 meczach, bramki 
24:64) i wrócił do okręgówki (nie było wtedy czwartej 
ligi). Do Bydgoszczy wrócił również Andrzej Hak. 
Wyczynowe uprawianie futbolu zakończył w wieku 
30 lat.  

ZA CHLEBEM
W 1986 roku wraz z rodziną wyjechał 

turystycznie do Włoch. Dwutygodniowy pobyt (tak 
było w dokumentach) „nieco” się przedłużył, bo… 
taki był plan od samego początku.

- W Polsce żyło się nam ciężko, pracy było 
coraz mniej, brakowało pieniędzy – opowiada 
Andrzej Hak. – Postanowiliśmy więc najzwyczajniej 
w świecie wyemigrować. Na lotnisku w Rzymie 
czekał na nas znajomy, który pomógł nam dostać się 
do obozu dla emigrantów w Latinie. Bez problemów 
uzyskaliśmy status emigrantów, jeszcze przez dwa 
lata mieszkaliśmy w Italii, po czym w 1988 roku 
wyjechaliśmy do Kanady. 

Osiedli w Vancouver, gdzie mieszkają do dziś. 
Andrzej pracuje w dziale inwentaryzacji w magazynie 
alkoholu (którego – notabene – nie pije, jak przystało 
na sportowca), jego żona – na lotnisku. Blisko są też 
dzieci, niedawno na świecie pojawił się wnusio.

- Kiedyś myślałem, że będą sportowcami, 
piłkarzami – pytany o córkę i syna Andrzej Hak 
uśmiecha się szeroko. – Karolina świetnie rokowała, 
grała twardo i ostro, tak jak ja, ale w pewnym 
momencie po prostu przestała czuć frajdę z 
uprawiania sportu. Cóż mogłem począć? Troszkę 
to przeżyłem jako ojciec i jej osobisty trener, bo 
ona naprawdę mogła zajść wysoko. Z kolei Marcin 
po naszym przyjeździe do Kanady zakochał się w 
hokeju. Po skończeniu szkoły wrócił do Polski, gdzie 
zawodowo grał m.in. w pierwszoligowych drużynach 
z Sanoka i Sosnowca, a potem kilka sezonów spędził 
w klubach niemieckich i kanadyjskich. 

CHCIAŁBYM BYĆ I TAM, I TU
Lubi wracać do Giżycka. Od lat spędza tu każde 

wakacje. Tu mieszka jego matka, tu czeka na niego 
grono przyjaciół, to miasto budzi w nim najmilsze 
wspomnienia. 

- Najchętniej pół roku spędzałbym na Mazurach, 
a drugie pół w Kanadzie – mówi.

Andrzej Hak dostrzega pozytywne zmiany w 
Giżycku, ale nie ukrywa, że czeka na tę dla niego 
najważniejszą. Chodzi o magiczne miejsce, w 
którym dawno temu zostawił cząstkę siebie i do 
którego często z wielką ochotą wraca. Stadion. 

- Ilekroć jestem w Giżycku, przychodzę tu, by 
samotnie posiedzieć na trybunach, powspominać 
w ciszy dawne czasy – uśmiecha się były piłkarz 
Mamr. – I serce mi się ściska, bo mam duży problem 
ze wskazaniem różnic między obiektem, na którym 
grałem już w latach siedemdziesiątych minionego 
wieku, a obecnym. Tu, niestety, czas naprawdę się 
zatrzymał. A przecież Giżycko zasługuje na stadion z 
prawdziwego zdarzenia i wiem, że niedługo takiego 
się doczeka…

Jazda rowerem to kolejna wielka pasja 
Andrzeja Haka. Podczas 6-tygodniowego 
pobytu na Mazurach w tym roku giżycczanin 
z Vancouver „wykręcił” na swoim „góralu” 
1600 kilometrów!
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CHŁOPCY
r. 2002 
1. Hubert Misztuk 
2. Norbert Dukiel
r. 2003 
1. Michał Sawko 
2. Łukasz Wołonsewicz
r. 2005  
1. Dawid Augustyn 
2. Mikołaj Wawer 
3. Piotr Wróbel
r. 2006  
1. Kacper Wiśniewski 
2. Maks Sajkowski 
3. Bartosz Bielawski
r. 2007  
1. Konrad Augustyn 
2. Dawid Dziadosz 
3. Konrad Matuszak
r. 2008:  
1. Bartłomiej Zalewski 
2. Jakub Pietkiewicz 
3. Jan Organek
r. 2009
1. Mateusz Kozłowski 
2. Jakub Gil 
3. Jakub Król
r. 2010  
1. Antoni Płaczek 
2. Mikołaj Skrzypek 
3. Filip Organek
r. 2011 i młodsi 
1. Kornel Brodzik 
2. Błażej Wróblewski 
3. Kacper Hryniewicki

W TYM FINALE NIGDY NIE MA PRZEGRANYCH
Dorośli mają ogromny wpływ na „wszczepienie” swoim pociechom mody 
na aktywność. Gdy pokażemy dziecku komputer, ono usiądzie przed 
komputerem, a kiedy pokażemy, że można fajnie spędzić czas biegając, 
dziecko będzie biegać – mówi Edyta Organek, współorganizatorka akcji 
„Obiegnij swoje podwórko – Sport Generacja”. Finał drugiej edycji odbył 
się pod koniec wakacji na „Orliku” przy Szkole Podstawowej nr 7.

W ostatnią sierpniową sobotę na aktywny wypoczynek poprzez rywalizację na bieżni 
zdecydowało się 125 dzieci. Im młodsza kategoria, tym więcej startujących. Najwyższą 
frekwencję zanotowano wśród biegaczy urodzonych pięć lat temu i później, walczących na 
„morderczym” dystansie 100 metrów. Emocji w każdym wyścigu było co niemiara, bo i ci 
najmłodsi, i ci nieco starsi nie oszczędzali się na trasie. Pasjonujące pojedynki, fantastyczne 
finisze przy ogłuszającym dopingu najbliższych, spektakularne upadki oraz łzy, zarówno te 
szczęścia, jak i rozpaczy – to wszystko można było zobaczyć na „Orliku”. Przegranych nie 
było, każdy uczestnik wrócił do domu z medalem. Ci najszybsi – także z pucharami i nagrodami 
rzeczowymi. 

- Jest ruch, jest zabawa, są roześmiane dzieciaki. Czegóż nam więcej do szczęścia potrzeba? 
– pytała rozpromieniona Edyta Organek, która wespół z Arturem Płaczkiem miała 
największy wkład w zorganizowanie obu dotychczasowych akcji „Obiegnij swoje podwórko”. 
Kolejna edycja już za… rok.                   Bogusław Zawadzki

DZIEWCZĘTA
r. 2002 
1. Paulina Ścibor
r. 2003 
1. Klaudia Augustyn 
2. Katarzyna Bękalska 
3. Dominika Larm
r. 2004
1. Natalia Pietkiewicz 
2. Oliwia Rodziewicz 
3. Olga Gryszko
r. 2005 
1. Zuzanna Trzonkowska 
2. Magdalena Swacha 
3. Karolina Ferenc
r. 2006 
1. Nikola Krawczuk 
2. Michalina Wawer 
3. Natalia Książkiewicz
r. 2007 
1. Liliana Chudy 
2. Amelia Połojańska 
3. Patrycja Kijania
r. 2008 
1. Weronika Piotrowicz 
2. Julia Kędzierska 
3. Maja Rodziewicz
r. 2009 
1. Oliwia Łatacz 
2. Maria Kościelak 
3. Kornelia Łoś
r. 2010 
1. Hanna Połojańska 
2. Diana Zdun 
3. Julia Abramowicz
r. 2011 i młodsze 
1. Liliana Trzonkowska 
2. Nikolina Pietrzak 
3. Julia Wawer
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Aura nie oszczędziła w tym roku organizatorów wielu imprez, 
dlaczego więc miałaby zrobić ukłon w stronę tych, którzy przygotowali 
piętnastą edycję zmagań w giżyckim lesie miejskim? Po raz 
pierwszy od niepamiętnych czasów impreza rozgrywana była w iście 
„przełajowych” warunkach – w deszczu i błocie, co w przypadku 
wyścigów MTB zawsze jest dodatkowym plusem, albowiem zwiększa 
ich skalę trudności, a przez to także widowiskowość. Kapryśna 

W CZASIE DESZCZU DZIECI… JEŻDŻĄ PO LESIE
Barbara Krafftówna śpiewała kiedyś, że „w czasie deszczu dzieci się nudzą”. No tak, ale wtedy, gdy Jeremi 
Przybora pisał tę piosenkę, nie było jeszcze Mazurskiego Wyścigu Kolarskiego MTB o Puchar Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Giżycko…

pogoda z pewnością wpłynęła na nieco niższą niż zwykle frekwencję 
- tym większe brawa należą się tym, którzy zdecydowali się na start 
(zwłaszcza w kategorii „superamator”). Zapraszamy do obejrzenia 
kilku zdjęć z wrześniowej rywalizacji, wykonanych przez „etatowego” 
fotografa leśnego ścigania Sławomira Kowalczyka. Cała 
fotogaleria - na stronie www.gizycko.bialystok.lasy.gov.pl.           
           Bogusław Zawadzki

Kapryśna aura nie przestraszyła młodych cyklistów „superamatorów” Co sprytniejsi (wygodniejsi) wybrali jazdę w tandemach. W roli pilota 
Piotr Krzewiński

Na trasie bywa ciężko, ale od czego ma się tatę… … a i na mamę można zawsze liczyć

Do myjni czy do pralni? – ciekawe, gdzie po wyścigu najpierw udał się 
Piotr Fiedorowicz

W parze raźniej. I weselej, co widać na załączonym obrazku
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Tym razem się nie udało. Pochodzący z 
Giżycka kolarz Artur Korc nie zdobył w Rio 
de Janeiro swojego trzeciego medalu Igrzysk 
Paraolimpijskich. Popularny „Korek”, pilot 
niedowidzącego Przemysław Wegnera 
z Poznania, wrócił do kraju z 10. miejscem w 
wyścigu na torze, 5. pozycją w „czasówce” 
i 7. lokatą w wyścigu ze startu wspólnego. 
Warto przypomnieć, iż nasz 43-letni zawodnik 
ma w dorobku brązowy i srebrny krążek, 
wywalczone z olsztynianinem Krzysztofem 
Kosikowskim podczas poprzednich igrzysk 
w Pekinie i Londynie. Kolejne medalowe szanse 
za cztery lata w Tokio.                        bz

ZE ZŁOTEM MU DO TWARZY
Lekko spóźniony prezent sprawił 
sobie pochodzący z Giżycka 
siatkarz Jakub Kochanowski. 
Półtora miesiąca po swoich 
dziewiętnastych urodzinach (i 
osiem dni po urodzinach swojej 
mamy Iwony Kochanowskiej) 
Kuba jako kapitan poprowadził 
siatkarską reprezentację Polski 
juniorów do wielkiego triumfu 
w finale Mistrzostw  Europy w 
bułgarskim Płowdiw. 

Z Kubą jest trochę tak jak z mitycznym 
królem Midasem – on też potrafi wszystko 
zamienić w złoto. Od czasu zdobycia 
srebrnego krążka na poprzednich juniorskich 
mistrzostwach Starego Kontynentu w 
Czechach w 2014 roku, gdzie rozpoczęła 
się medalowa passa zaledwie 17-letniego 
wówczas giżycczanina, Jakub nie schodzi 
z najwyższego stopnia podium! W ubiegłym 
roku „kapitanował” zespołowi biało-
czerwonych kadetów, który w wielkim stylu 
sięgnął po championaty Europy (Turcja) i 

świata (Argentyna), teraz on i jego 
koledzy potwierdzili klasę, wygrywając 
w Bułgarii siedem spotkań z rzędu! 
O sile polskiej siatkówki przekonali 
się gospodarze, Słoweńcy, Francuzi, 
Niemcy, Rosjanie i Ukraińcy, z 
którymi Polacy zagrali dwukrotnie, w 
tym w finale. W wieńczącym turniej 
spotkaniu Jakub Kochanowski zdobył 
18 punktów, a w całym turnieju 87. Nikt 
nie ma wątpliwości, że rośnie nam (a 
właściwie to już urósł, wszak ma 199 

cm wzrostu) siatkarz wielkiego formatu. 
- Tak utalentowanego zawodnika dawno w 

naszym klubie nie było – komplementuje gracza 
Tomasz Jankowski, prezes Indykpolu 
AZS Olsztyn, z którym Kuba ma podpisany 
kontrakt do 2018 roku. 1 października 
reprezentanci Warmii i Mazur wyjazdowym 
starciem z Jastrzębskim Węglem rozpoczynają 
kolejny sezon PlusLigi. To będzie debiut Jakuba 
na parkietach najwyższej w naszym kraju klasy 
rozgrywkowej, o ile – oczywiście – trener 
Andrea Gardini odważy się postawić 
na młodziutkiego środkowego z Giżycka. 
Konkurentem nastolatka na tej pozycji jest 
m.in. były reprezentant Polski doświadczony 
Daniel Pliński, starszy od Kuby o… 19 lat.

                      Bogusław Zawadzki

Kolejny złoty krążek w kolekcji Jakuba 
Kochanowskiego

Do takich obrazków młodzi siatkarze z Polski już nas 
przyzwyczaili. Kuba Kochanowski pierwszy z lewej

Z „tarczą” ze Światowych Igrzysk Sztuk Walki 
w Niemczech wrócił Adrian Mikulewicz. Na szyi 
giżycczanina zawisło złoto wywalczone w sport 
jiujutsu i brązowy krążek za rywalizację w kickboxingu 
pointfighting.

Wrześniowa impreza pod patronatem TAFISA – międzynarodowej 
federacji promującej sport powszechny – odbyła się już po raz dziesiąty. 
Do Bad Kissingen zjechało ponad 600 fighterów z czterech kontynentów. 
Oprócz wspomnianych dyscyplin, w których tak znakomicie spisał się 
nasz reprezentant, rywalizowano m.in. w karate, grapplingu (walka na 
chwyty), MMA, formach kata, konkursie rozbijania oraz w realistycznej 
samoobronie. W tej ostatniej Adrian Mikulewicz (na co dzień pracownik 
Aresztu Śledczego w Giżycku) uplasował się na szóstej pozycji.     bz

Dwa „pudła” wojownika

Adrian Mikulewicz wspaniale promował Giżycko w Bad Kissingen
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„Korek” bez medalu
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Artur Korc (na pierwszym planie) i Przemysław Wegner


