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2 BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Od wielu lat trwają dyskusje nad rolą 

turystyki w naszej lokalnej gospodarce i 
zastanawiamy się, jakie realne korzyści 
przynosi nam ten rodzaj działalności. Często 
podnoszone są głosy, że branża turystyczna 
jest nazbyt eksponowana w stosunku do 
swojej roli i pojawiają się twierdzenia, iż 
„miasto nie powinno stać na jednej nodze”. 
Odnoszę jednak wrażenie, że wiele wątków 
tej dyskusji dryfuje na rozległą mieliznę, na 
której może utknąć na długo, ponieważ czy 
tego chcemy czy nie - choćby z racji samego 
położenia - na działalność turystyczną 
jesteśmy, w pozytywnym tego słowa 
znaczeniu, niejako skazani. Moim zdaniem 
nie ma zatem większego sensu dyskusja, czy 
turystyka jest dla nas ważna. To oczywiste, 
że jest. Ale czy rzeczywiście stoimy na jednej 
nodze? 

Giżycko jest miastem garnizonowym. 
Poza 15. Brygadą, która jest jedną z 
większych w Polskich Siłach Zbrojnych, 
znajduje się u nas także wiele innych 
jednostek, w których poza kadrą mundurową 
zatrudnieni są także pracownicy cywilni. 
Wojsko to bardzo solidny pracodawca, który 
daje zatrudnienie kilku tysiącom rodzin, jest 
poważnym podatnikiem z tytułu podatku od 
nieruchomości czy od środków transportu. Do 
budżetu miasta wpływają także duże udziały z 
podatku dochodowego. Można zatem uznać, 
że garnizon jest solidną podstawą wnoszącą 
wiele do lokalnej gospodarki. Ważne jest 
również to, że wojsko inwestuje w infrastrukturę 
mieszkalną i urządza przestrzeń wokół swoich 
budynków, w ten sposób przyczyniając się do 
rozwoju miejskiej infrastruktury. Warto także 
pamiętać o deklaracjach pomocy w budowie 
mostu czy objazdu przez Pierkunowo, co 
może znacząco poprawić nam jakość życia. 
Reasumując: gdybyśmy mówili o cywilnym 

Do pokoju nr 1, czyli do mieszczącego się na 
parterze Urzędu Miejskiego biura Rady Miejskiej, 
przeniesiono gabinety burmistrza i wiceburmistrza 
Giżycka oraz sekretariat Ratusza. Powodem 
przeprowadzki jest remont dotychczasowych biur 
władz miasta, rozpoczęty kilka dni temu. 

- To pomieszczenia, które nie były remontowane 
od kilkudziesięciu lat. Przed remontem dachu 
zdarzały się zalania, po których pozostały zacieki, 
więc teraz jest okazja, by przywrócić tym lokalom 
estetyczny wygląd – wyjaśnia sekretarz miasta 
Arkadiusz Połojański, który również został 
tymczasowo „wykwaterowany” i urzęduje obecnie 
w Biurze Promocji i Polityki Społecznej (pokoje nr 
116 i 117). Remont potrwa około miesiąca. Rok 
2017 władze Giżycka rozpoczną więc w starych, 
ale odnowionych ścianach.        bz

zakładzie pracy, zatrudniającym kilka tysięcy 
osób, posiadającym kilkadziesiąt budynków, 
mającym flotę liczącą kilkaset pojazdów, 
dającym całoroczne stabilne zatrudnienie i 
deklarującym pomoc w rozwiązaniu problemów 
komunikacyjnych, sądzę, że wątpliwości 
żadnych by nie było, co jest drugą (a może 
nawet pierwszą?) podstawą gospodarczą 
naszego miasta.

Wracając do samej turystyki... Podczas 
ostatniego Kongresu, który odbył się w 
Świdnicy, w panelu dotyczącym znaczenia 
turystyki dla innych branż wielokrotnie 
prezentowano pogląd, że jedna złotówka z 
turystyki generuje kilka złotówek w branżach 
pozaturystycznych. I choć podawano różne 
dane (od 3 aż chyba do 7) i co prawda 
dotyczyły one regionów typowo turystycznych 
popularnych przez cały rok, to przyjmując dla 
nas nawet pesymistyczny wskaźnik 1/1, wciąż 
możemy mówić o korzystnym wpływie na 
lokalną przedsiębiorczość i rynek zatrudnienia. 
Rzecz w tym, żeby starać się maksymalnie 
ograniczyć wyraźnie zaznaczoną sezonowość 
i zadbać, aby jak największy udział obrotów 
przypadał firmom miejscowym. Przy wszelkich 
ocenach należy pamiętać także, że nie możemy 
porównywać np. liczby „stacjonarnych” 
miejsc noclegowych, ponieważ będąc 
„Żeglarską Stolicą Polski” dość jednoznacznie 
wskazujemy, gdzie te miejsca noclegowe w 
pierwszej kolejności należy policzyć... Trudno 
też oszacować liczbę odwiedzających Giżycko 
na pokładach jachtów, statków, motorówek czy 
houseboatów, bo część z nich nie figuruje w 
żadnych rejestrach… A trzeba pamiętać, że 
nasz kanał pokonuje około 19 000 jednostek 
w ciągu roku. Takich statystyk nie znajdziemy 
ani w górach, ani nad morzem. To oczywiste, 
bo każdy z regionów ma swoją specyfikę. 
Turystyka wodna jest także dość ściśle 

związana z porą roku. Wyzwaniem zatem jest 
stałe poszerzanie oferty „pozażeglarskiej”. 
Warunki do tego są. Stąd dążenie do 
otworzenia zablokowanej szansy na duży 
obiekt o standardzie co najmniej 4 * i priorytet 
w zagospodarowaniu nabrzeża Niegocina od 
kanału Giżyckiego do Borowa oraz terenu po 
Kurhausie. 

Podsumowując: turystyka odgrywa u 
nas istotną i wydaje się, że stale rosnącą 
rolę. Trzeba także pamiętać o dużym 
potencjale, jaki łączy się z obecnością 
wojska i nie sposób pominąć dość znaczące 
nie tylko w regionie zakłady produkcyjne jak 
np. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska czy 
firma „Kostrzewa”, która staje się polskim 
liderem w produkcji kotłów CO. Oczywiście 
jest dużo więcej firm, które całkiem dobrze 
sobie radzą nie tylko na lokalnym rynku (np. 
pod Grodziskiem Mazowieckim widziałem 
halę oddziału giżyckiego „Polampu”), i 
oczywistym jest, że chcielibyśmy, aby 
ich było coraz więcej. Dlatego zgodnie 
z deklaracją - zamroziliśmy podatki, a 
niektóre nawet obniżyliśmy, aby stać się 
atrakcyjniejszym miejscem do prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Giżycka

Władza piętro niżej SPOTKAJ SIĘ Z 
BURMISTRZEM

Dokładnie dwa lata i dwa dni po zwy-
cięstwie Wojciecha Iwaszkiewicza w 
drugiej turze wyborów na burmistrza naszego 
miasta Giżyckie Stowarzyszenie Obywatelskie 
zaprasza mieszkańców na spotkanie podsumo-
wujące dotychczasową pracę szefa Ratusza. 
Odbędzie się ono 2 grudnia (piątek) o godz. 
18.00 w hotelu „Wodnik”. Przed spotkaniem 
zostanie wystawiona skrzynka, do której - rów-
nież podczas spotkania - będzie można wrzucić 
kartkę z pytaniami do burmistrza lub do rad-
nych obecnych w „Wodniku”. Pytania można 
także wcześniej przesłać drogą elektroniczną 
na adres: gsogizycko@gmail.com. 

        bz
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AKTUALNOŚCI

To już pewne! 6 grudnia (wtorek) autobusem 
komunikacji miejsko-gminnej (linia nr 25) ulice 
Giżycka będzie przemierzał Święty Mikołaj! Z 
informacji uzyskanych od zaprzyjaźnionego elfa 
wynika, iż wizyta jegomościa z Laponii w naszym 
mieście planowana jest w godz. 7.00-15.00 i że 
każdy, kto będzie miał okazję podróżować wspólnie 
ze Świętym, może liczyć co najmniej na słodki 
podarunek. Przypomnijmy, że linia nr 25 startuje o 
godz. 7.00 z przystanku przy rondzie na ul. Królowej 
Jadwigi, a miejskim autobusem w dni robocze można 
dojechać do szkół, do przychodni, do centrum, na 
Wilanów czy za kanał – czyli praktycznie do każdej 
dzielnicy Giżycka (w weekendy i dni wolne kursują 
autobusy na liniach 30-32, którymi można dotrzeć 
np. w okolice cmentarzy).

UWAGA! Jeśli Mikołaj z linii 25 wyda 
się Państwu dziwnie znajomy, prosimy 
o niezwłoczny kontakt mailowy z naszą 
redakcją (redakcja@gizycko.pl)! W 
mailu należy podać nazwisko osoby, 
która – Państwa zdaniem – podszyła 
się pod zacnego gościa. Jeżeli sygnał 
się potwierdzi, nagrodzimy jednego 
z naszych Czytelników (wskazanego 
przez los). W żadnym wypadku nie 
zalecamy prób dekonspiracji „intruza” 
na własną rękę (typu ciąganie za brodę 
lub kłucie cyrklem).       bz

P I L N E !
ŚWIĘTY NA LINII 25

Rok 2016 powoli odchodzi na karty historii. 
Ale zanim zamkniemy kolejny rozdział, czeka nas 
to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli szampańska 
zabawa. Jeśli nie mają Państwo planów na 
ostatnią tegoroczną noc, to 31 grudnia zapraszamy 
na pasaż Portowy, gdzie od godz. 23.30 o 
podtrzymanie świetnego nastroju zadba giżycki 
zespół „Military Band”. Tuż przed północą dowiemy 
się, czego życzą nam władze miasta, gdy zaś 
wskazówki zegarów zejdą się na dwunastce, niebo 
nad Giżyckiem rozjaśnią sztuczne ognie. A potem 
znów zagrają „Militarni”…                                   bz

ŻEGNAMY ROK STARY 
– ZAGRA „MILITARY”

Podczas uroczystości z okazji Dnia 
Podchorążego w Warszawie (29 listopada) 
piętnastu polskich oficerów odebrało z rąk 
prezydenta RP Andrzeja Dudy nominacje 
na stopnie generalskie i admiralskie. Wśród 
mianowanych znalazł się dowódca 15. Giżyckiej 
Brygady Zmechanizowanej Jarosław 
Gromadziński, który jest szóstym generałem 
brygady w 22-letniej historii jednostki nad 
Niegocinem. Gratulujemy!                                bz

Szósty generał

Trwa odbiór prac drogowych, które 
zakończono z niewielkim poślizgiem (spo-
wodowanym m.in. koniecznością dodatko-
wej przebudowy kanalizacji deszczowej w 
rejonie skrzyżowania). Oczywiście opóź-
nienie to - w zamian za komfort jazdy i po-
żegnanie z dziurawym jak ser szwajcarski 
asfaltem - kierowcy skłonni są łaskawie 
szybko zatrzeć w pamięci. Czas (i aura) 
pokaże, czy wykonawcy zasłużyli na wy-
płatę w wysokości ponad 620 tysięcy zło-
tych. Znacznie więcej pieniędzy pochłonie 
remont budynku, który ucierpiał w pożarze 
w roku 2012. Kosztorys opiewa na prawie 
2 miliony złotych, z czego połowę stanowi 
dofinansowanie z Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Prace, wykonywane przez fir-
mę  budowlaną z Giżycka, mają zakończyć 

Po dziurach nie ma już śladu
Ulica 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki jest tej jesieni 
inwestycyjnym języczkiem u wagi. Zanim jeszcze zakończyła się długo 
oczekiwana modernizacja odcinka między  ul. Nowowiejską a al. 1 Maja, 
ruszył remont budynku spalonego przed ponad czterema laty. 

Słynący z dziur w jezdni odcinek ul. 1. Dywizji im. Tadeusza Kościuszki zmienił się nie do 
poznania

Ścieżka rowerowa na Suwalskiej „dotarła” do 
szosy Obwodowej

się do maja przyszłego roku. Ich owocem 
będzie 15 nowych mieszkań socjalnych. 
Finału doczekała się już natomiast budowa 
ścieżki rowerowej na ul. Suwalskiej. Trasa 
dla cyklistów została przedłużona do szosy 
Obwodowej i połączona z gminną częścią 
znajdującą się za „obwodnicą” (w kierunku 
Sulim).                    Bogusław Zawadzki
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Popatrzymy księżycowi prosto w oczy…
… nakarmimy głodne kociaki, w centrum miasta 
pod daszkiem przewiniemy niemowlaki. Rywale 
naszych sportowców z zazdrością będą zerkać w 
ich stronę, „ekostrażnicy” poskromią wałęsające 
się Azory, a lokalni miłośnicy „królewskiej gry” będą 
mieli wkrótce znacznie większe pole do popisu. 
Wszystko to (i nie tylko to) dzięki Giżyckiemu 
Budżetowi Obywatelskiemu 2017. 

Głosowanie wyłoniło 10 projektów, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Policzenie punktów z 3718 kart (tyle wpłynęło) oraz ich 
weryfikacja (która zaowocowała wyeliminowaniem 269 głosów nieważnych) nie było przysłowiową „bułką z masłem”, ale pracownicy giżyckiego 
Ratusza („wespół w zespół” z systemem komputerowym) spisali się na medal. Największe uznanie głosujących zyskał projekt budowy miejskiego 
szkolnego obserwatorium astronomicznego.                     Bogusław Zawadzki

Magdalena Jurgielewicz, autorka 
projektu budowy obserwatorium 
astronomicznego

KULTURA
CYKL WYDARZEŃ EWANGELIZACYJ-
NO – KULTURALNYCH (9 678 PKT)
Organizacja cyklu wydarzeń, skierowanych do 
mieszkańców Giżycka oraz gości, którzy specjalnie 
w celu uczestnictwa w tych przedsięwzięciach przy-
jadą do Giżycka. Projekt zakłada organizację trzech 
wydarzeń: „Orszaku Trzech Króli”, „Misterium Męki 
Pańskiej” i „Lata z Chrystusem na Mazurach”. 
Szacunkowa wartość: 60 000 zł.

ZORGANIZOWANIE I WYPOSAŻENIE 
GIŻYCKIEJ GRUPY REKONSTRUKCJI 
HISTORYCZNYCH (9 134 PKT)
Poprawienie wizerunku Giżycka jako miasta atrak-
cyjnego turystycznie oraz wytworzenie tradycji 
sposobu promocji letnich wydarzeń kulturalnych. 
Warto wyposażyć Gwardię Twierdzy Boyen w 
środki oraz metody działania w sposób bardziej 
instytucjonalny i profesjonalny. 
Szacunkowa wartość: 19 796,85 zł.

EDUKACJA
BUDOWA MIEJSKIEGO SZKOLNEGO 
OBSERWATORIUM ASTRONOMICZ-
NEGO (19 828 PKT)
Obserwatorium astronomiczne pozwalające na 
obserwację nieba za pomocą teleskopu, udostęp-
niające zdjęcia i obraz za pośrednictwem inter-
netu. Obserwatorium będzie poszerzeniem bazy 
dydaktycznej wszystkich giżyckich szkół, które 
uzyskają możliwość obserwacji z wykorzystaniem 
narzędzi informatycznych. 
Szacunkowa wartość: 49 679 zł.

SZACHY PARKOWE (3 838 PKT)
Stała szachownica plenerowa o wymiarach 6 x 6 m 
z figurami szachowymi do przenoszenia. 
Szacunkowa wartość: 15 000 zł.
 

SPORT
GIŻYCKO – CITY OF SAILORS (10 332 PKT)
Promocja miasta poprzez wyposażenie zawod-
ników i trenerów Giżyckiej Grupy Regatowej w 
jednolite bluzy/kurtki typu softshell i koszulki polo 
obrendowane flagą narodową, logotypami Miasta 
Giżycka i Giżyckiej Grupy Regatowej. 
Szacunkowa wartość: 20 300 zł

ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO DLA 
PIŁKARZY GKS „MAMRY” 
(7 712 PKT)
Zakup sprzętu umożliwiającego rozwój sportowy 
mieszkańców, którzy systematycznie trenują w 
Giżyckim Klubie Sportowym z przeznaczeniem 
na: wyjścia na treningi, wyjazdy na mecze, obozy 
sportowe itp. 
Szacunkowa wartość: 58 000 zł.

EKOLOGIA
EKOPATROL (8 689 PKT)
Wyszkolenie strażników miejskich w zakre-
sie działań związanych z obroną zwierząt i 
ochroną środowiska, a także zakup sprzętu 
pomagającego odławiać i przewozić chore                         
i bezdomne zwierzęta. 
Szacunkowa wartość: 20 000 zł.

AKTYWNE STACJE PRZEWIJANIA 
DZIECI (5 108 PKT)
Trzy kabiny wyposażone w dach, zlokalizowane w 
różnych punktach centrum miasta, służące do prze-
wijania dzieci podczas spaceru. 
Szacunkowa wartość: 30 000 zł.

KARMIMY BEZDOMNE KOTY 
(4 405 PKT)
Zakup suchej karmy przeznaczonej dla bezdom-
nych kotów żyjących w Giżycku. Karma będzie 
przekazana społecznym opiekunom kotów wg zak-
tualizowanej listy. 
Szacunkowa wartość: 5 000 zł.

ARCHITEKTURA, 
INFRASTRUKTURA 

I URBANISTYKA
SYSTEM MONITORINGU SZKOŁY 
(8 588 PKT)
Monitoring szkolny zapewniający pełne pokrycie 
terenu szkoły, wykonany w jednolitej technologii IP, 
umożliwiający autoryzowany zdalny podgląd kamer 
oraz dostęp do zapisów rejestratora. Taki system 
umożliwia śledzenie obrazu z kamer przez upraw-
nionych pracowników szkoły oraz służby miejskie 
lub policję. 
Szacunkowa wartość: 47 050 zł.

GBO 2017 - PROJEKTY DO REALIZACJI
P o m y s ł 

narodził się w 
trakcie rozmo-
wy z synem 
mojej koleżanki, 
który pasjonuje 
się astronomią 
i jest częstym 
gościem ob-
serwatorium w 
Olsztynie. Po-
myślałam, że 
nasze dzieci też 
zasługują na coś 
takiego. Okazuje się, że sam pomysł jest real-
nym przedsięwzięciem i nie tak drogim, jak mo-
gło się wydawać. Projekt zakłada posadowienie 
na dachu budynku SP 7 betonowej podstawy, 
na niej kopuły o średnicy 2 m i wysokości 1,4 
m, zainstalowanie wewnątrz kopuły telesko-
pu o zwierciadle średnicy 8- 12” ze zdalnym 
sterowaniem, doposażonym w kamery. Dzięki 
nim będzie możliwy przekaz zarejestrowanego 
obrazu „na żywo” na komputer oraz aparat foto-
graficzny o rozdzielczości 24 mln pikseli, dający 
możliwość robienia zdjęć obiektów astronomicz-
nych z rozdzielczością sięgającą milionów punk-
tów. Dzięki podłączeniu teleskopu do internetu 
(poprzez stronę www) obraz nieba może być 
przekazywany na monitor każdego mieszkańca, 
który ciekawy jest tego, co się dzieje na nie-
boskłonie, zafascynowany jest podglądaniem 
gwiazd czy księżyca. Dodatkowo należy wspo-
mnieć o doposażeniu projektu w małe planeta-
rium, które jest sterowanym „globusem” i daje 
możliwość projekcji 88 gwiazdozbiorów i 1100 
gwiazd na suficie i ścianach pracowni. Tak więc 
jest to idealny materiał na początek przygody z 
astronomią. Mam ogromną nadzieję, że dzięki 
temu projektowi astronomia stanie się pasją wie-
lu naszych dzieci, a tym, które już odkryły swo-
je hobby, pozwoli lepiej się rozwinąć i pogłębić 
zainteresowania, poznać tajniki i zagadnienia 
wszechświata. Taki jest sens tego projektu i - jak 
mi się wydaje - powód tak dużego poparcia w 
głosowaniu.
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SZUKASZ PRACY?
SZUKASZ PRACOWNIKA?

Pomożemy Ci znaleźć! Napisz do nas 
– redakcja@gizycko.pl. U nas anonse są 
bezpłatne!

Na grudzień zaplanowano siedem dyżurów 
prawnika w Punkcie Konsultacyjnym Centrum 
Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej 
przy ul. Sikorskiego 3b (budynek Świetlicy 
Socjoterapeutycznej). Z bezpłatnych porad 
mogą skorzystać osoby doświadczające 
patologicznych zachowań w rodzinie. 
Terminy grudniowych dyżurów:
5.12 (poniedziałek) – godz. 18.00-19.00 
7.12 (środa) – godz. 18.00-19.00 
12.12 (poniedziałek) – godz. 18.00-19.00 
14.12 (środa) – godz. 18.00-19.00 
19.12 (poniedziałek) – godz. 18.00-19.00 
21.12 (środa) – godz. 18.00-19.00 
30.12 (piątek) – godz. 14.00 -18.00 bz

STOP PRZEMOCY
W RODZINIE

Nie, nie, Mili Państwo – nie znajdziecie 
tu informacji o tegorocznym sylwestrze, ale o 
„Wieczorze z Paszportem i Dowodem Osobistym”, 
zaplanowanym na 14 grudnia. Tego dnia formalności 
związane z uzyskaniem wspomnianych dokumentów 
będzie można załatwić w godz. 7.30-20.00, albowiem 
właśnie w tym przedziale czasowym będzie czynny 
zarówno Wydział Spraw Obywatelskich (pokój nr 5, 
tel. 87/732-41-34), jak i Punkt Paszportowy (pokój nr 
4 b, tel. 87/732-41-63).                    bz

Ostatni Wieczór w roku

Badania w godz. 8.00-17.00 realizuje 
Niepubliczny  Zakład Opieki Zdrowotnej Po-

radnia Lekarzy Medycyny Rodzinnej Zbigniew 
Gugnowski Spółka Partnerska przy ul. Wodo-
ciągowej 17 (gabinet zabiegowy, pokój nr 8). 
Wyniki można odebrać już następnego dnia 
w rejestracji, tam też udzielane są wszelkie 
dodatkowe informacje (tel. 87/428-67-72, 
87/429-40-52). 

Wirusowe zapalenie wątroby typu C, na-
zywane „cichym zabójcą”, stanowi jedno z 
największych zagrożeń epidemiologicznych 
i społecznych XXI wieku. Nieleczone może 

CICHY ZABÓJCA działa w ukryciu
Do 16 grudnia mieszkańcy Giżycka w wieku 25-65 lat mają możliwość 

wykonania bezpłatnych badań krwi na obecność przeciwciał anty-HCV, 
odpowiedzialnych za zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu C. 

prowadzić do marskości lub nowotworu wątro-
by. Według oficjalnych danych Polskiej Grupy 
Ekspertów w naszym kraju kontakt z wirusem 
HCV mogło mieć nawet 730 tysięcy osób. W 
Giżycku liczbę zakażonych wstępnie określo-
no na poziomie 560. Dotychczas nie wynale-
ziono szczepionki, w związku z czym jedyną 
skuteczną metodą walki z wirusem jest wcze-
sna diagnostyka. Warto wiedzieć, że najczęst-
szymi drogami zakażenia są operacje, zabiegi 
stomatologiczne, tatuowanie i przekłuwanie 
ciała, wstrzykiwanie wypełniaczy, manicure 
i pedicure. W grupie ryzyka znajdują się tak-
że m.in. osoby wielokrotnie hospitalizowane, 
chorzy na hemofilię, zakażeni HIV oraz ludzie 
z tzw. ryzykownym zachowaniem seksualnym. 

Bezpłatne badania w naszym mieście 
realizowane są w ramach samorządowego 
Programu Profilaktyki Zakażeń HCV wśród 
Mieszkańców Giżycka, opracowanego przez 
dr Katarzynę Karolską z Biura Promocji 
i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gi-
życku.                Bogusław Zawadzki

Do 4 grudnia (niedziela) trwa zbiórka 
darów dla dzieci niewinnie cierpiących i 
żołnierzy poszkodowanych w walkach na 
wschodzie Ukrainy z partnerskiego miasta 
Giżycka – Dubna. Organizatorzy akcji proszą 
o przynoszenie wyłącznie rzeczy nowych 
(wyjątek stanowią  książki do biblioteki), a w 
szczególności: środków czystości (mydło, 
płyny, pasty), ręczników, koców, sztućców, 
ciepłej odzieży, pieluchomajtek lub pampersów 
w dużym rozmiarze, artykułów papierniczych i 
piśmienniczych, słodyczy, soczków, napojów, 

DARY DLA DZIECI I ŻOŁNIERZY
herbat owocowych, kakao, zabawek, książek. 
Dary można przynosić w dni robocze do 
Urzędu Miejskiego (Punkt Obsługi Klienta, 
pokój nr 7), a w niedziele – do sali cerkiewnej w 
cerkwi greckokatolickiej przy ul. Białostockiej 
(w godz. 11.30-12.30). Informacji dotyczących 
zbiórki udzielają: przewodnicząca Oddziału 
Mazurskiego Związku Ukraińców w Polsce 
Katarzyna Polewczak (tel. 508-615-
869) oraz kierownik Biura Promocji i Polityki 
Społecznej Urzędu Miejskiego Małgorzata 
Kulas-Szyrmer (tel. 87/732-41-37).      bz

Do rozpoczęcia własnej działalności 
gospodarczej osoby bezrobotne zachęca 
Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku. Pomo-
cą dla przyszłych przedsiębiorców ma być 
dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy 
w wysokości maksymalnie 23 tysięcy złotych. 
Uczestnikami programu mogą być wyłącznie 
bezrobotni powyżej 30 roku życia, dla któ-
rych został ustalony I lub II profil pomocy, 
należący co najmniej do jednej z grup:
* osoby długotrwale bezrobotne (pozostające 
w rejestrze urzędu łącznie przez okres ponad 
12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat)

WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE
* osoby powyżej 50 roku życia
* osoby bezrobotne korzystające ze świad-
czeń z pomocy społecznej
* osoby bezrobotne posiadające co najmniej 
jedno dziecko do 6. roku życia lub co naj-
mniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 
roku życia
* osoby niepełnosprawne

Szczegółowe informacje na ten temat 
można uzyskać w PUP przy ul. Gdańskiej 11 
(pokój nr 3, tel. 87/429-64-51) oraz na stronie 
internetowej www.gizycko.pup.gov.pl.

        bz

Znamy już rozkład jazdy miejsko-
gminnej komunikacji w okresie świąteczno-
noworocznym. Pierwszego dnia świąt 
Bożego Narodzenia i pierwszego dnia 2017 
roku o podróży  popularnym „czerwoniakiem” 
nawet nie ma co marzyć, albowiem - 
jak informuje Jacek Stankiewicz, 
naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Giżycku – w tych terminach 
nie przewidziano wyjazdu autobusów z 
zajezdni. Natomiast w wigilię, drugiego 
dnia świąt i w sylwestra pojazdów miejsko-
gminnej komunikacji należy wypatrywać 
w godzinach obowiązujących w sobotnio-
niedzielnym rozkładzie jazdy.               bz

SPRAWDŹ, KIEDY POJEDZIESZ

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. 

PANI SENATOR ZAPRASZA
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Andrzej powoli odchodzi do lamusa, w niełaskę 
popadli również Adam i Ewa, których – jak tak dalej 
pójdzie – za jakiś czas odnajdziemy już tylko na 
stronicach Biblii. O tym, jakie imiona giżycczanie 
najczęściej nadają swoim pociechom, czy można 
się starać o zmianę imienia, czy każdy Kuba jest 
Jakubem i dlaczego nie tak łatwo zostać Piłsudskim, 
rozmawiamy z IWONĄ WOJCIULEWICZ, kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego w Giżycku. 

W Polsce Zuzanna i Jakub, na Warmii i Mazurach Lena 
i Szymon, a u nas? Pani Kierownik, jakie imiona brylują 
w rejestrach giżyckiego Urzędu Stanu Cywilnego?
No, niech Pan zgaduje.

Po szybkiej analizie rodzinnego stanu najbliższych 
znajomych obstawiam Lenę i Jakuba.
Brawo, strzał prawie w dziesiątkę! Faktycznie, wśród imion męskich 
prym wiedzie Jakub, natomiast najwięcej małych przedstawicielek 
płci pięknej to Julie. Co ciekawe oba te imiona utrzymują się u nas na 
samym szczycie od piętnastu lat. Na przełomie XX i XXI wieku najwięcej 
mieliśmy Wiktorii, Klaudii, Aleksander oraz Kacprów, Dawidów i 
Michałów. Dziś Dawid i Michał nadal są w czołówce najczęściej 
nadawanych imion, podobnie jak Filip, Franciszek czy Bartosz. Wśród 
dziewczynek dominują Maje, Leny, Hanny, Zuzanny i Nikole. Proszę 
pamiętać, że są to dane dotyczące wszystkich dzieci urodzonych w 
naszym szpitalu, a więc nie tylko giżycczan, ale również mieszkańców 
pobliskich gmin powiatu giżyckiego.

W samym Giżycku te imienne statystyki wyglądają 
inaczej?
Trochę się różnią. Najwięcej rodziców małych giżycczan postawiło na 
Aleksandrę i Michała. Nad Niegocinem mieszka obecnie 323 Michałów, 
z których co trzeci jest niepełnoletni, i 264 Aleksander, wśród których 
lekką przewagę mają te powyżej 18. roku życia. Julie i Jakubowie, czyli 
najpopularniejsze imiona rejestrowane w naszym USC, w samym Giżycku 
też plasują się wysoko, co jest „zasługą” głównie osób małoletnich. 
Dorosłe są bowiem jedynie 24 ze 186 Julii i 94 z 266 Jakubów. Niektórzy 
rodzice z lubością wracają do imion dawnych, modnych 60-70 lat temu, 
przypominając światu Stanisława, Antoniego, Konstantego czy Anastazję. 

PO GIŻYCKU CHODZI PONAD       PIĘĆDZIESIĘCIU MIKOŁAJÓW
A ilu mieszkańców naszego miasta przyjmowało 
imieninowe życzenia w te andrzejki?
Sporo, bo prawie pół tysiąca, dokładnie 488. Ciekawostka: pięciu z 
nich mogło uczcić swoje święto wyłącznie lampką bezalkoholowego 
szampana, albowiem w świetle prawa nie są oni jeszcze 
osobami pełnoletnimi. Współcześnie imię Andrzej nadawane jest 
sporadycznie. Dziesięć lat temu tak nazwano u nas jedno dziecko, 
w ubiegłym roku zarejestrowaliśmy dwa przypadki. Czyli o dwa 
więcej niż w roku 2016…

Do sylwestra jeszcze miesiąc, może się jeszcze ktoś 
zdecyduje. A propos – Sylwestrów ci u nas dostatek?
Niestety, tu sytuacja wygląda jeszcze gorzej niż w przypadku Andrzejów. 
W ostatniej dekadzie, a w zasadzie w ciągu ostatnich co najmniej 
osiemnastu lat, powitaliśmy w Giżycku tylko jednego Sylwestra. W 
sumie solenizantów z ostatniego dnia roku mamy tylko 26. 

A wigilijni patroni Adam i Ewa to już także kalendarzowe 
relikty?
Mówiąc kolokwialnie: szału nie ma. Ew mamy wprawdzie aż 419, ale 
w tym 408 dorosłych. Od trzech lat nie mieliśmy szansy na wpisanie 
tego imienia do rejestru, a w latach wcześniejszych pojawiło się ono u 
nas zaledwie kilka razy. Adamów jest trochę więcej, ale nazwanie tego 
imienia popularnym byłoby minięciem się z prawdą. W odróżnieniu od 
Ew przeważają giżyccy Adamowie do 18. roku życia. 

No to może chociaż Mikołaje ratują honor grudniowych 
solenizantów?
Tu akurat obserwujemy tendencję zwyżkową. Imię staje się coraz 
popularniejsze. Na razie po Giżycku chodzi 52 Mikołajów.

Ale ten „prawdziwy” jest nadal tylko jeden? 
Oczywiście! (uśmiech)

Ułańska fantazja często ponosi rodziców, chcących 
za wszelką cenę wyróżnić swoje nowo narodzone 
pociechy? Opieniek, Żyraf, Dąb czy Myszon to 
autentyczne przykłady z Polski – przykłady krzywdy 
wyrządzonej maluchom na samym starcie.
Na szczęście w Giżycku góruje rozsądek, nie mieliśmy aż tak 
„oryginalnych” propozycji. Oczywiście i u nas zdarzają się przypadki 
imion nietypowych, chociażby Osinaschi. 

Brzmi – powiedziałbym - orientalnie.
To akurat imię pochodzenia nigeryjskiego. Mieliśmy też węgierską 
Inkę. Imiona obco brzmiące najczęściej nadawane są wówczas, 
gdy mama lub tata dziecka są cudzoziemcami. Ale to nie jest 
warunek. Jeszcze niedawno prawo zabraniało nam rejestracji 
imion zagranicznych w odniesieniu do obywateli polskich. Nowe 
przepisy, obowiązujące od marca ubiegłego roku, dają taką 
możliwość. Nie musimy już także spolszczać imion, stąd obok 
dotychczasowej Dżesiki mamy dziś Jessicę, Nikola już może być 
Nicolą, Andżelika – Angelicą, a Klaudia – Claudią. Osoby, które 
posługują się spolszczonymi odpowiednikami, mogą wystąpić do 
USC o zmianę pisowni na oryginalną. To może mieć znaczenie dla 
rodziców rozważających emigrację lub obecnie przebywających 
za granicą. Nie ma już również problemów z wybieraniem dla 
dziecka imienia niejednoznacznie wskazującego na płeć – pod 
warunkiem, ze jest ono przypisane do danej płci, np. Jennifer, 
Karen czy Joshua.
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PO GIŻYCKU CHODZI PONAD       PIĘĆDZIESIĘCIU MIKOŁAJÓW
Dość radykalne te zmiany. W nowej Ustawie o aktach 
stanu cywilnego coś w ogóle zostało ze starego 
prawa?
Tak. W Polsce nadal można nadawać dziecku co najwyżej dwa imiona, 
które nie mogą mieć charakteru ośmieszającego i nieprzyzwoitego. 
Zabronione jest również rejestrowanie imion w formie zdrobniałej, np. 
Jaś, Staś czy Michaś, choć przed wejściem w życie nowych przepisów 
głośno mówiło się o takiej ewentualności. Co ciekawe bez przeszkód 
można nazwać dziewczynkę Magda, bo to zupełnie inne imię niż 
Magdalena, a chłopca Kuba, bo wbrew pozorom nie jest to zdrobnienie 
imienia Jakub.

Dobrze wiedzieć. Rodzice rejestrujący dziecko często 
proszą urzędników o pomoc w wyborze imienia dla 
swojej latorośli?
Nie, raczej są już zdecydowani, gdy do nas przychodzą. Pewną pomoc 
oferujemy w naprawdę ekstremalnych przypadkach. Przypomina 
mi się tatuś, który pojawił się u nas z wolą zarejestrowania swojej 
pociechy, a że fakt pojawienia się dzidziusia na świecie został przez 
niego tradycyjnie „uświęcony”, przeszczęśliwy rodzic miał mały 
problem z przypomnieniem sobie, jakież to imię wybrał z małżonką dla 
nowego członka rodziny. Ze słów świeżo upieczonego taty wynikało, 
iż w grę wchodzą wszystkie żeńskie imiona na literę „W”, ale nasze 
podpowiedzi, np. Weronika czy Wiktoria, nie satysfakcjonowały 
petenta. Dopiero kiedy zerknęliśmy do dokumentacji szpitalnej okazało 
się, że powinniśmy szukać wśród imion… męskich. Maluszek był chyba 
dziewiątym lub dziesiątym dzieckiem tego pana, człowiekowi mogło się 
zatem odrobinę pomieszać z nadmiaru szczęścia. 

Całkowicie rozgrzeszamy wszystkich uradowanych 
tatusiów. A czy pracownik Urzędu Stanu Cywilnego 
może sam nadać imię nowo narodzonemu dziecku? 
Słyszałem o takich przypadkach w Polsce.
Tak. Prawo mówi jasno, że rodzice mają 21 dni na zgłoszenie urodzenia 
dziecka.. Jeżeli tego nie uczynią, kierownik USC może ich wyręczyć, 
wybierając imię niemowlakowi i sporządzając akt urodzenia. W czasach 
obowiązywania starej ustawy mieliśmy 3 takie przypadki. Nadawanie 
dziecku imienia przez urzędnika ma miejsce najczęściej wtedy, gdy 
matka pozostawia noworodka w szpitalu. Wówczas akt urodzenia 
rejestrujemy z urzędu w celu rozpoczęcia procedury przysposobienia. 
W ostatnich miesiącach nie było jednak u nas takiej konieczności. 
Rodzicom, którzy z jakichś względów spóźniają się z załatwieniem 
formalności, wysyłamy stosowne powiadomienia i jak na razie jest to 
skuteczny środek. 

Zdarzają się przypadki zmiany imienia?
Oczywiście. W naszym USC najczęściej dotyczą one sytuacji, o których 
wcześniej wspominałam, czyli zmiany imienia osób przebywających 
za granicą, które posługują się międzynarodowym odpowiednikiem 
swojego imienia i chciałyby dostosować zapisy w polskich dokumentach 
do tych figurujących w dokumentach zagranicznych. Chodzi o zmiany 
z Klaudii na Claudię, z Wiktorii na Victorię czy z Dżastina na Justina. 

Każdy może zmienić sobie imię?
Tak, choć nie w każdym okresie życia jest to proste. Najłatwiejsza jest 
zmiana imienia dziecku w ciągu sześciu miesięcy od daty sporządzenia 
aktu urodzenia. Zmiana może polegać na zastąpieniu wybranego 
imienia innym, zastąpieniem dwóch imion jednym lub odwrotnie, 
dodaniu drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion oraz 
zmianie kolejności imion. 

Po wspomnianych sześciu miesiącach procedura jest 
bardziej skomplikowana?
Tak. Wniosek w tej sprawie składa się do kierownika dowolnie 
wybranego USC, ale zmianę należy wówczas uzasadnić ważnym 
powodem. Na przykład tym, ze imię ośmiesza jego właściciela 
lub że nie jest przez niego imieniem faktycznie używanym. Nie 
będzie również problemów urzędowych, gdy uzasadnienie będzie 
dotyczyć zmiany na imię bezprawnie zmienione lub na imię noszone 
zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo się 
posiada. Warto podkreślić, że każda zmiana danych osobowych 
pociąga za sobą konieczność wymiany wszystkich dokumentów 
tożsamości, a w przypadku osób dorosłych należy również 
pamiętać o tym, by zmiany zostały odzwierciedlone w aktach 
urodzenia i aktach małżeństwa ich dzieci. Dane we wszystkich 
tych dokumentach muszą być takie same, to może w przyszłości 
zaoszczędzić kłopotów i nerwów.

Zmienić możemy nie tylko imię, ale i nazwisko. Droga 
urzędowa podobna?
Zależnie od okoliczności. Inaczej jest na przykład, gdy chcemy sobie 
zmienić nazwisko, bo jest ono ośmieszające, a inaczej, gdy kobieta 
po rozwodzie lub śmierci męża chce wrócić do dawnego nazwiska. W 
tym drugim przypadku termin urzędowy wynosi trzy miesiące, choć – 
oczywiście – zdarza się, że wnioski wpływają i po tym czasie. Muszą 
być jednak wówczas odpowiednio umotywowane, z czym z reguły nie 
ma problemów. Zdarza się jednak, że kierownik USC odrzuca wniosek 
o zmianę nazwiska.

W jakich sytuacjach?
Nie można wyrazić zgody na zmianę nazwiska na nazwisko 
historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności 
politycznej, społecznej albo wojskowej. Można dokonać takiej zmiany 
tylko wtedy, jeśli osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada 
członków rodziny o tym nazwisku.

Czyli przeciętny Kowalski na to, by zostać Kopernikiem, 
Piłsudskim czy Wałęsą, zbyt dużych szans nie ma?
Jeśli nie udowodni rodowodu – raczej nie. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Bogusław Zawadzki

DZIWNE IMIONA NADANE W POLSCE W ROKU 2016
Guantanamera, Żyraf, Bolebor, Amnezja, Myszon, Montezuma, 
Tworzyrod, Setsuna, Fontanna, Mrówka, Torkil, Jarzyna, Levente, 
Esmee, Żywia, Viorika, Noam, Sylas, Onyks, Zoe
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DYŻURY APTEK W GRUDNIU
1-2 Apteka „Cef@rm 36,6” ul. Kościuszki 18, tel. 87/428-33-03
3-4 Apteka „Cef@rm 36,6” ul. Warszawska 7, tel. 87/428-23-60
5-6 Apteka „Dbam o zdrowie” ul. Kazimierza Wlk. 2 („Kaufland”), tel. 87/428-62-83
7-9 Apteka „Salveo” ul. Okrzei 4, tel. 87/428-78-00
10-11 „Apteka Dyżurna” ul. Warszawska 2 (Galeria „Batory”), tel. 87/429-16-55
12-14 „Apteka Społeczna” ul. Warszawska 6, tel. 87/428-55-00
15-20 Apteka „Nowa” ul. Wodociągowa 15a, tel. 87/428-79-09
21-23 „Apteka Przyjazna” ul. Kościuszki 25a i 25b, tel. 87/428-89-09
24 „Apteka Społeczna” ul. Warszawska 6, tel. 87/428-55-00
25 Apteka „Cef@rm 36,6” al. Wojska Polskiego 8, tel. 87/428-52-84
26 Apteka „Cef@rm 36,6” ul. Warszawska 7, tel. 87/428-23-60
27-30 Apteka „Błękitna” ul. Jagiełły 14, tel. 87/429-81-15
31 „Apteka Dyżurna” ul. Warszawska 2 (Galeria „Batory”), tel. 87/429-16-55

Trwa druga edycja Plebiscytu o Nagrodę Świętego Brunona – 
Patrona Giżycka. Celem przedsięwzięcia, organizowanego przez 
Urząd Miejski, jest uhonorowanie wybitnych mieszkańców Giżycka, 
mających wpływ na rozwój i promocję miasta. Kandydatury w ośmiu 
kategoriach (KULTURA, SPORT, GOSPODARKA, TURYSTYKA, 
ZDROWIE, POMYSŁ, SPOŁECZNIK, AMBASADOR GIŻYCKA) można 

Trzy panie dołączyły do grona nagrodzonych za udział w akcji 
edukacyjnej „Czyste Giżycko - pokaż klasę, posprzątaj po swoim psie”, 
organizowanej od kilku miesięcy przez Urząd Miejski i straż miejską. 
W październiku klasę pokazały, a w listopadzie upominki odebrały: 
Beata Piechowska, Karolina Sołtaniuk i Kinga Szostak 
– Wiśniewska. Gratulujemy i zachęcamy do dalszego uczestnictwa 
w akcji, której regulamin znajdą Państwo na miejskich stronach 
internetowych www.gizycko.pl i www.mojegizysko.pl. Nazwiska 
laureatów listopada podamy w kolejnym numerze.                            bz

Giżycka twierdza nie zasypia po sezonie. „Od jaskini do pierwszych domów” 
to nowa edukacyjna oferta, skierowana do szkół. „Proponujemy atrakcyjne 
zajęcia połączone z dobrą zabawą, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę 
w pomieszczeniach laboratorium prochowego oraz w terenie na majdanie 
twierdzy” – czytamy na stronie Giżyckiego Centrum Kultury, zarządzającego 
XIX-wieczną fortyfikacją. Podczas „żywej lekcji historii” dzieci i młodzież uczą 
się m.in. posługiwać krzesiwem czy łukiem ogniowym, samodzielnie próbując 
wzniecić ogień przy użyciu pradawnych metod. Mają również możliwość 
obejrzenia eksponatów zebranych w laboratorium i zwiedzenia całej  twierdzy 
z przewodnikiem. Zajęcia dla jednej grupy (maks. 30 osób) trwają 45 minut 
(koszt: 5 zł od osoby). Rezerwacji można dokonywać drogą elektroniczną (piotr.
todryk@gck.gizycko.pl), dodatkowe informacje: tel. 87/428-16-37.                bz

Powrót do przeszłości

DLA KOGO STATUETKI ŚW. BRUNONA?

Giżycko czyste, giżycczanki nagrodzone

Kinga Szostak-Wiśniewska (z prawej) odbiera nagrodę z rąk Małgorzaty 
Kulas-Szyrmer, kierownika Biura Promocji i Polityki Społecznej 
Urzędu Miejskiego
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zgłaszać do 12 grudnia na adres: burmistrz@gizycko.pl. Pretendentami 
mogą być pełnoletni mieszkańcy Giżycka. Formularz zgłoszeniowy oraz 
regulamin Plebiscytu dostępny jest na miejskich stronach internetowych 
(www.gizycko.pl, www.mojegizyko.pl, www.bip.gizycko.pl) oraz w Biurze 
Promocji i Polityki Społecznej (Urząd Miejski, pokój nr 117, tel. 0-87/732-
41-37). Wyboru laureatów dokona kapituła pod przewodnictwem 
burmistrza Giżycka Wojciecha Iwaszkiewicza. Zwycięzcy otrzymają 
statuetki Św. Brunona i nagrody pieniężne (po 1000 złotych), a uroczyste 
podsumowanie Plebiscytu planowane jest podczas corocznego spotkania 
noworocznego w porcie „Ekomarina”.

Przypomnijmy, iż w ubiegłorocznej edycji nagrody odebrali: Marita 
Przedpełska-Winiarczyk (zdrowie), Łukasz Broź (ambasador 
Giżycka), Bohdan Makowski (społecznik), Julia Szmit (sport), 
wyróżniono także Okręgową Spółdzielnię Mleczarską prezes 
Szczepan Szumowski  (gospodarka), Hotel St. Bruno – 
dyrektor Paweł Sienica (turystyka), Mazurskie Targi Sportów 
Wodnych – organizator Zbigniew Jatkowski (pomysł) i parafię 
ewangelicko-augsburską – pastor Krystian Borkowski (kultura). 

             Bogusław Zawadzki

Prawie 800 tysięcy złotych przeznaczyło miasto na realizację 
przyszłorocznych zadań publicznych w takich dziedzinach jak: 
ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego, kultura fizyczna, ochrona zwierząt oraz dofinansowanie 
szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. O przyznanie grantów 
mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego, kluby sportowe oraz osoby 
prawne i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 
Wnioski można składać do 22 grudnia. Szczegółowe informacje 
o konkursie znajdują się na miejskich stronach internetowych: 
www.gizycko.pl, www.mojegizycko.pl oraz www.bip.gizycko.pl. 
Zainteresowanym polecamy także kontakt z Magdaleną Telak 
z Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku 
(e-mail: magdalena.telak@gizycko.pl, tel. 87/732-41-37), która 
zapozna Państwa ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi konkursu 
grantowego, a w razie potrzeby udzieli pomocy instruktażowej. 
Ta ostatnia może być potrzebna w kontekście wdrożenia od 1 
grudnia systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi 
otwartych konkursów i ofert. Wszystkie oferty należy złożyć w wersji 
elektronicznej za pomocą aplikacji „WITKAC”. 

Zachęcamy do zapoznania się z Rozporządzeniem 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
17 sierpnia 2016 r., którym wprowadzono zmiany 
wzorów ofert, umów i sprawozdań.

Można już składać wnioski o granty
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KALENDARZ IMPREZ – GRUDZIEŃ 2016

Do odważnych świat należy, a kto nie 
ryzykuje, ten nie pije szampana. Co prawda 
pan Adam nie dostarczył sobie wiadomych 
powodów do odkorkowania musującego trunku, 
ale za samą odwagę należą mu się duże brawa. 
Drogę do studia w Lublinie, gdzie nagrywany 
jest teleturniej, giżycczaninowi utorowały 
warszawskie eliminacje. Aby stanąć oko w 
oko z prowadzącym zabawę Tadeuszem 
Sznukiem trzeba było odpowiedzieć na co 

Pan z numerem siódmym
W dotarciu na sam szczyt przeszkodziły mu… góry. Dziś wie już i do 
końca życia pamiętał będzie, że Appalachy leżą na granicy Stanów 
Zjednoczonych i Kanady. Ale wtedy, podczas nagrania, postawił na 
Amerykę Południową. - I to był koniec wspaniałej przygody – uśmiecha 
się Adam Świętochowski z Giżycka, uczestnik popularnego teleturnieju 
„Jeden z dziesięciu”. 

najmniej 15 z 20 zadanych pytań. Poszło gładko.
- To nie były trudne pytania, choć sporo 

osób opuściło eliminacje niezadowolonych – 
opowiada Adam Świętochowski. – Mnie pytano 
m.in. o to, czy gips jest minerałem, jak z języka 
francuskiego nazywają się ogórki w zalewie 
octowej, jakim niemieckim słowem określa się 
służbę marynarza na statku i jakie imię nosił 
ostatni król z dynastii Piastów. 

Udział w programie pan Adam od początku 

traktował w kategorii zabawy i przygody, niemniej 
– jak sam przyznaje - tuż przed wejściem do 
studia pojawiło się lekkie zdenerwowanie.

- Nagle po głowie zaczęły krążyć myśli: 
„Co ja tu w ogóle robię?” – mówi giżycczanin. 
– Nigdy nie uważałem się za jakiegoś geniusza, 
a moja pewność siebie prawie legła w gruzach, 
gdy w luźnej rozmowie z innymi uczestnikami 
dwóch panów zaczęło sobie przypominać ze 
znakomitym skutkiem, kto i w którym roku 
otrzymał literacką Nagrodę Nobla… 

Wreszcie nagranie. W pierwszym etapie 
„pan z numerem 7” - bo taki numer stanowiska 
wylosował zawodnik znad Niegocina - popełnił 
jeden błąd, co wprawdzie dało mu awans do 
kolejnej fazy, ale ze stratą jednej „szansy”. Takich 
graczy w „Jednym z dziesięciu” przeciwnicy 
starają się jak najszybciej „dobić” w drugim 
etapie, wyznaczając ich do odpowiedzi znacznie 
częściej niż uczestników z kompletem „szans”. 
Tak było i tym razem.

- Na początku zdołałem się obronić, ale 
ostatecznie poległem na pytaniu o to, na granicy 
jakich krajów rozciągają się Appalachy – mówi 
Adam Świętochowski. – Chybiłem, strzelając, 
że gdzieś w Ameryce Południowej. Co ciekawe, 
ja lubię geografię. Niestety, akurat góry są moją 
piętą achillesową. 

Finału z giżycczaninem się zatem nie 
doczekaliśmy, niemniej sam pan Adam szat z 
tego powodu rozdzierać nie zamierza. 

- To była naprawdę wspaniała przygoda 
– mówi z uśmiechem. – Nie żałuję, że 
zdecydowałem się na udział i nie żałowałbym 
nawet wtedy, gdybym odpadł jako pierwszy. 
Polecam każdemu. 

                       Bogusław ZawadzkiAdam Świętochowski – nasz jedyny z dziesięciu
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Oddajmy hołd ofiarom stanu wojennego 
w 35. rocznicę jego wprowadzenia. „Zapal 
Światło Wolności” to kampania społeczna pod 
patronatem Prezydenta RP, o udział w której do 
wszystkich Polaków apeluje Instytut Pamięci 
Narodowej. 13 grudnia (wtorek) o godz. 19.30 
postawmy w oknach zapaloną świeczkę lub 
znicz.  „Zapalając Światło Wolności ponownie 

oddamy hołd wszystkim ofiarom stanu 
wojennego: śmiertelnie pobitym w starciach 
z milicją, internowanym, zwolnionym z pracy, 
relegowanym z uczelni oraz zmuszonym 
do emigracji z powodów politycznych. Tego 
wieczoru także będziemy myślami z tymi, 
którzy obecnie pragną wolności i walczą o nią” 
– czytamy na stronie IPN. 

Rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego w naszym kraju uczci również 
Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku. Od 
13 grudnia przez kilka dni w wypożyczalni 
dla dorosłych będzie można obejrzeć 
wystawę książek „Pamiętamy 13 XII”. 
Wśród wyeksponowanych pozycji znajdą 
Państwo m.in. książki autorstwa Wojciecha 
Jaruzelskiego, Władysława Bartoszewskiego 
i Andrzeja Paczkowskiego.

        bz 

Zapal Światło Wolności
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Mazurski Jarmark
Rozmaitości

port „Ekomarina

Jarmark
Bożonarodzeniowy
targowisko miejskie

Spektakl teatralny
„Mąż i żona”
Hotel St. Bruno

Promocja książki
„Sceny kuchenne”

M. Pakulnis i J. Mizery
Hotel St. Bruno

Wystawa z okazji
35. rocznicy wprowadzenia

stanu wojennego
Miejska Biblioteka Publiczna

„Mikołajki
dla dzieci”

sala „Biłas i Synowie”

Sylwester w Giżycku
pasaż Portowy
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W sercu was ludzie noszę, 
W sercu za wami proszę, 
Z serca piosenki śpiewam, 
W sercu urazy nie mam.

 
Nie ma rzeczy, nie ma rzeczy niemożliwych, 
Wszystkich ludzi uszczęśliwię, 
Tylko daj mi, Panie, proszę, skrawek nieba 
I nic więcej, i nic więcej mi nie trzeba.

 
Sercem do was przemawiam, 
Serce miłością zaprawiam, 
Do serca troski zbieram, 
Serce me dla was zamiera.

 
Nie ma rzeczy, nie ma rzeczy niemożliwych... 

Dzień Różowej Wstążeczki, czyli „nie ma rzeczy niemożliwych”

Dzieląc się swoim nieszczęściem ratują życie innym
Staramy się postawić nogę na Marsie, zaglądamy do wnętrza atomów, ale często jesteśmy 
bezsilni wobec choroby. I wtedy właśnie najważniejsze jest mieć kogoś obok siebie. Bo jedną 
zapałkę łatwo jest złamać, ale kiedy się weźmie garść zapałek, zadanie staje się trudne do 
wykonania – powiedział burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz podczas październikowych 
obchodów Dnia Różowej Wstążeczki, zorganizowanych już po raz dziesiąty. 

Burmistrz podziękował giżyckim amazonkom za odpowiedzialną i 
specyficzną pracę, jaką na co dzień wykonują. 

- Dzielicie się swoim nieszczęściem, a tym samym ratujecie życie 
innym – zwrócił się do obecnych w sali kilkudziesięciu kobiet. Wojciech 
Iwaszkiewicz przypominał przypadek giżycczanki, która na swój pierwszy 
Dzień Różowej Wstążeczki przyszła z ciekawości, a po roku w tym 
samym miejscu dziękowała amazonkom. Spotkanie zainspirowało ją 
bowiem do przeprowadzenia badań, te zaś wykazały obecność komórek 
nowotworowych. Na szczęście chorobę zdiagnozowano w jej wczesnym 
stadium, co jest podstawowym warunkiem skutecznego leczenia. Niestety, 

większość pacjentek nadal zbyt późno 
zgłasza się do specjalisty, o czym 
podczas październikowego spotkania 
wspominała onkolog Agnieszka 
Małek. Tylko co trzecia kobieta 
korzysta z zaproszeń NFZ na badania przesiewowe, których wykonanie 
– jak zaznaczyła lekarka - może uratować życie. Na raka piersi, obecnie 
najczęstszą w naszym kraju przyczynę zgonów kobiet z nowotworem, 
rocznie zapada około 16 tysięcy Polek. Giżyckie Stowarzyszenie Amazonek 
liczy 30 osób.             Bogusław Zawadzki

Profilaktyka pierwotna to aktywność 
fizyczna, przy czym nie trzeba dźwigać 
ciężarów czy uprawiać tak modnego dziś 
crossfitu. Wystarczy codzienny półgodzinny 
spacer lub inna  zwykła aktywność fizyczna. 
Niezwykle ważne jest utrzymywanie właści-
wej masy ciała – walczmy zatem z otyłością, 
starajmy się redukować tkankę tłuszczową. 
Zaleca się także karmienie piersią przez co najmniej sześć miesięcy, 
ograniczenie spożycia alkoholu, a także  mięsa i wędlin konserwo-
wanych przy jednoczesnym zastąpieniu tych produktów warzywami, 
owocami czy rybami morskimi. Nie zapominajmy o systematycznym 
badaniu piersi już od 16-17. roku życia. Takie badania wykonujemy we 
własnym zakresie w trzech pozycjach: stojącej - najlepiej przed lustrem, 
leżącej - na plecach oraz z rękoma uniesionymi do góry. Etiologia raka 
piersi jest ciągle nieznana, ustalono natomiast pewne predyspozycje, 
zwiększające ryzyko zachorowania. Należą do nich m.in.: starszy wiek, 
wczesna pierwsza miesiączka, późna menopauza, późny wiek pierw-
szego porodu, długotrwała hormonalna terapia zastępcza, nosicielstwo 
mutacji genu BRCA1 i BRCA2 oraz występowania przypadków raka 
piersi w rodzinie. „Hymn Amazonek” oraz „Tańczące Eurydyki” z repertuaru Anny 

German wykonała Sylwia Mil, uczennica I LO w Giżycku

HYMN 
AMAZONEK 

CO ZROBIĆ, BY USTRZEC SIĘ 
ZACHOROWANIA?
Agnieszka Małek, 
lekarz onkolog

W obchodach Dnia Różowej Wstążeczki wzięli udział reprezentanci 
władz samorządowych, a każda z obecnych na spotkaniu pań otrzymała 
symboliczną różę 

„Nie ma rzeczy, nie ma rzeczy niemożliwych…” – tak zaczyna się 
refren „Hymnu Amazonek”, który tradycyjnie odśpiewano na wstępie 
uroczystości
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Oficjalne otwarcie imprezy zaplanowano na godz. 12.00, ale sto-
iska ze świątecznym towarem zaczną żyć już o godz. 8.00. W samo 
południe na „jarmarcznej” scenie rozpocznie się część artystyczna, 
podczas której obejrzymy występy giżyckich przedszkolaków oraz wo-
kalistek z wilkaskiego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, a także 
happening w wykonaniu podopiecznych Grażyny Darskiej, czyli 
aktorów z młodzieżowego teatru „Tenebris”. Trudno o lepsze preludium 
do tego, czego świadkami będziemy od godz. 13.00. Wówczas to bo-
wiem z  publicznością ze swojego rodzinnego miasta przywita się Vio-
la Brzezińska – laureatka „Szansy na sukces” (1995), zwyciężczyni 

Co to za zapach? Ach, to przecież święta…
W sklepach coraz więcej bombek i stroików, na targowisku kolędy zamiast disco polo, a w prasie liczne anonse 
Mikołajów na wynajem – ani chybi święta idą. Ale zanim przyjdą, to Wy, Szanowni Czytelnicy, przyjdźcie na 
miejskie targowisko. 11 grudnia zapraszamy na coroczny Bożonarodzeniowy Jarmark. 

Katarzyna Niewiadomska (druga z lewej) zachęca do zostania 
„Świątecznym Aniołem”

konkursu „Debiutów” na Krajo-
wym Festiwalu Polskiej Piosenki 
w Opolu (1995), wszechstron-
na wokalistka, mająca w swoim 
dorobku kilkanaście płyt, w tym 
albumy solowe. Ostatni – „Clas-
sical” – ukazał się w minionym 
roku, a zawiera najpiękniejsze 
utwory muzyki klasycznej i kilka 
międzynarodowych kolęd. Wio-
sną i latem tego roku Viola oso-
biście promowała płytę podczas 
występów w Kanadzie i Stanach 
Zjednoczonych, z całą pewnością 
niektóre piosenki usłyszymy także 
na giżyckim Jarmarku. Grudniowa 
impreza będzie niepowtarzalną 
okazją do uzupełnienia o „Classi-
cal” swojej płytoteki. Ze zdobyciem cennego autografu giżyckiej artystki 
tez nie powinno być problemów. 

Podczas Bożonarodzeniowego Jarmarku jak co roku prowadzona 
będzie akcja „Świąteczne Anioły”. To zbiórka pieniędzy na świąteczne 
paczki dla dzieci z niezamożnych rodzin, zainicjowana przed laty przez 
giżycką restauratorkę Katarzynę Niewiadomską. Nie żałujmy 
serc, Mili Państwo! Każda złotówka na wagę roześmianej dziecięcej 
buzi pod choinką.                           Bogusław Zawadzki

Viola Brzezińska znów będzie 
miała okazję zaśpiewać dla 
giżycczan

Amatorów dobrej kuchni, miłośników czytania, a przede wszystkim 
wielbicieli aktorskiego talentu Marii Pakulnis zapraszamy 10 grudnia 
do Hotelu St. Bruno. Odbędzie się tam promocja wydanej pod koniec 
września książki „Sceny kuchenne”, której pochodząca z Giżycka aktorka 
jest współautorką. „Maria Pakulnis to wielka Artystka na ekranie i sce-
nie, ale także w kuchni. A „Sceny” to bardzo smaczna książka, o czym 
przełykając ślinę informuję” – w taki sposób do lektury zachęca znany 
reżyser Janusz Zaorski. My zaś zachęcamy Was, Drodzy Czytelni-
cy, do spotkania z naszą znakomitą krajanką (godz. 18.00) i uzupełnienia 
swoich domowych bibliotek, albowiem „Sceny kuchenne” to pozycja z ga-
tunku „lokalnych lektur obowiązkowych”. Znajdą w niej Państwo nie tylko 

Topnieje czas dzielący nas od 
kolejnego Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, która 15 
stycznia przyszłego roku zagra już 
po raz dwudziesty piąty. A w niej – 
oczywiście – Giżycko. Wysłaliśmy 
już wniosek o rejestrację sztabu 
w naszym mieście – mówi Paweł 

Wasilewski z Giżyckiego Centrum Kultury. 
Obecnie trwa nabór wolontariuszy. W najbliższej edycji z 

Orkiestrowymi skarbonkami „w miasto” wyjdzie stu młodych ludzi, czyli 

„Sceny kuchenne” – giżycka promocja z Marią Pakulnis
wspaniałe mazurskie 
(śląskie, włoskie…) 
przepisy kulinar-
ne, ale także liczne 
opowiadania m.in. o 
czasach dzieciństwa 
i młodości Marii Pa-
kulnis, spędzonych 
w mieście nad Nie-
gocinem. 
           bz

Każda para rąk się przyda o 10 więcej niż w styczniu tego roku, w rekordowym dla Giżycka (pod 
względem zebranej kwoty – ponad 50 tysięcy złotych) 24. Finale WOŚP. 

- Mamy już 70 chętnych – informuje Paweł Wasilewski. – Wszystko 
wskazuje na to, że niebawem przekroczymy tę wymaganą setkę, ale 
to nie jest żaden problem. Tym, dla których zabraknie miejsca wśród 
kwestujących, zaproponujemy inne zadania. Przy organizacji WOŚP 
każda para rąk jest bezcenna. 

Wolontariuszem może zostać każdy (od osób niepełnoletnich 
wymagana jest pisemna zgoda prawnych opiekunów), zainteresowani 
proszeni są o kontakt z Pawłem Wasilewskim (tel. 87/428-43-26, 513-571-
966, e-mail: pawel.wasilewski@gizycko.pl). Giżycki sztab WOŚP będzie 
się mieścił w porcie „Ekomarina”, szczegółowy program styczniowego 
przedsięwzięcia nie był jeszcze ustalony w chwili oddawania do druku 
tego numeru „Mojego Giżycka”.        Bogusław Zawadzki
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12 WYDARZENIA

Lokalne uroczystości z okazji 98. 
rocznicy odzyskania niepodległości przez 
nasz kraj rozpoczęły się jak co roku mszą 
w intencji Ojczyzny w sanktuarium Św. 
Brunona, celebrowaną przez ks. Zdzisława 
Mazura.. Po nabożeństwie delegacje 
władz samorządowych, jednostek miejskich i 
powiatowych, wojska, organizacji społecznych 
i kombatanckich, a także partii politycznych 
złożyły kwiaty i wieńce pod murem pamięci 
(przy sanktuarium) oraz pomnikami przy 
placu Grunwaldzkim i ul. Moniuszki. 
Tegoroczne obchody nie ograniczyły się 
jedynie do oficjalnych wystąpień. Wczesnym 

SZUKAJMY TEGO, CO NAS ŁĄCZY,         A NIE TEGO, CO DZIELI
Naród to nie tylko własny język, godło, hymn. Naród to tradycja utrwalana przez wiele pokoleń – powiedział 
burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości. –  A 
patriotyzm nie polega na wstawieniu flagi na portalu społecznościowym. Patriotyzm to przede wszystkim 
postawa. Nie zbuduje się go w wirtualnej przestrzeni, bo patriotyzm buduje się rzeczywistymi czynami. 
Pamiętajmy, by zawsze szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli, bo właśnie przez te podziały wielu z naszych 
przodków przelało swoją krew. 

popołudniem w parku im. Rogera Goemaere’a 
rozpoczął się Piknik Patriotyczny, podczas 
którego można było m.in. posiedzieć w wozie 
bojowym, nacieszyć podniebienie wojskową 
grochówką czy  postrzelać z… łuku. Ponad 
setka amatorów aktywnego wypoczynku 
uczciła listopadowe święto startem w „Biało-
Czerwonym Biegu Niepodległości”. Trasę 
spod pomnika Sybiraków i Żołnierzy AK 
najszybciej pokonał Maciej Wojczys, 
ale wielkie brawa należą się wszystkim, 
którzy przecięli linię mety. Na sportowo 
Święto Niepodległości obchodzono także 
w Gimnazjum nr 1, gdzie odbył się turniej 

tenisa stołowego, i w hali MOSiR, która była 
areną dwóch wydarzeń piłkarskich. W turnieju 
drużyn mundurowych najlepszy okazał się 
team 15.BZ, ale w towarzyskim starciu z 
Samorządowcami „skórokopy” z Brygady po 
rzutach karnych musiały uznać wyższość 
rywala. Imprezą towarzyszącą Narodowemu 
Świętu Niepodległości były również zawody 
pływackie o Puchar Burmistrza Giżycka, 
rozegrane tydzień wcześniej już po raz 
dwunasty. W dwudniowych zmaganiach na 
giżyckiej pływalni wzięło udział ponad 300 
młodych zawodników.

  Bogusław Zawadzki
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SZUKAJMY TEGO, CO NAS ŁĄCZY,         A NIE TEGO, CO DZIELI

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



14 SPOŁECZEŃSTWO

Dodatkowe środki na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych 
pozyskało Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w 
Giżycku. Pieniądze – 4900 złotych – pochodzą z grantu, przyznanego 
Centrum w ramach programu „Bank Dziecięcych Uśmiechów” 

15 października w Warszawie odbyło się spotkanie kończące trzecią 
edycję projektu „UTW dla społeczności”. Zespoły z dziesięciu uniwersytetów 
trzeciego wieku spotkały się, aby podsumować pracę, jaką wykonały budując 
grupy wolontariatu i działań społecznych na swoich uniwersytetach, a także 
aby opowiedzieć o działaniach grup i ich sukcesach. Giżycki UTW w stolicy 
reprezentowały: Jolanta Kuncer i Janina Szwarc.

W ramach tej edycji „UTW dla społeczności” zespoły reprezentujące 
UTW z Giżycka, Starogardu Gdańskiego, Łodzi, Żar, Ryk, Międzychodu, 
Szklarskiej Poręby, Wodzisławia Śląskiego, Przemyśla i Łańcuta 
pracowały nad utworzeniem lub wzmocnieniem istniejących już grup 
wolontariatu i działań społecznych w strukturach UTW, diagnozowały 
potrzeby lokalnych społeczności, na które wolontariusze UTW 
mogliby odpowiedzieć swoimi działaniami oraz - ze wsparciem 
Fundacji „ę” - podejmowały pierwsze działania. Zespół z Giżycka, 
którego koordynatorem była Jolanta Kuncer, integrował mieszkańców, 
zachęcając ich do aktywności sportowej, organizując między innymi 
letnią Podwórkową Ligę Bocci, zajęcia dla młodzieży w Gimnazjum nr 1, 

GUTW w stolicy

Pani Katarzyna jest autorką badania sytuacji bytowej mieszkańców 
Giżycka po 60. roku życia, przeprowadzonego jesienią ubiegłego roku 
(wyniki ankiety – na stronie 15.). W zebraniu danych nieocenionej 
pomocy udzielili jej opiekunowie medyczni współpracujący ze 
Stowarzyszeniem na rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk”. 
To oni zapukali do drzwi 300 losowo wybranych giżycczan, zadając im 28 
pytań dotyczących wielu sfer życia, także tych najbardziej delikatnych. 
Wsparcie ludzi z „Promyka” wpłynęło na zdecydowaną redukcję kosztów 
badania, które zlecone firmie zewnętrznej pochłonęłoby co najmniej 15 
tysięcy złotych. Pożytek z ankiety jest bardzo duży – jej wyniki są bowiem 
podstawą do starania się np. o środki unijne na badania podstawowe 
osób starszych. O udostępnienie danych do autorki zwróciło się także 
wiele osób piszących prace naukowe. 

- Nasilenie procesu starzenia polskiego społeczeństwa jest faktem 
– mówi Katarzyna Karolska. – Z różnych badań wynika, że do roku 
2030 w naszym kraju będzie mieszkać około 8,5 mln ludzi starszych, 
z czego połowa to będą ludzie powyżej 75. roku życia. A to jest grupa 
wiekowa nierozerwalnie związana z występowaniem przewlekłej 
wielochorobowości, niesprawnością fizyczną i upośledzeniem funkcji 
poznawczych, które skutkują złożonymi potrzebami zdrowotnymi, 
rehabilitacyjnymi i opiekuńczymi. My jako naród nie jesteśmy, niestety, 
gotowi na starzejące się społeczeństwo. Szwankuje cały system ochrony 
zdrowia, źle to również wygląda pod względem infrastruktury takiej jak 
chodniki, podjazdy czy windy. 

Starość się Bogu nie udała 
Nie jesteśmy przygotowani na starzejące się 
społeczeństwo. Ani my, giżycczanie, ani my, Polacy 
– twierdzi dr Katarzyna Karolska z Biura Promocji i 
Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku. – 
Starość bywa okrutna. To chyba jedyna rzecz, która 
nie udała się Panu Bogu.

Katarzyna Karolska zwraca uwagę na wzrost zapotrzebowania na 
opiekunów medycznych, zajmujących się osobami starszymi i chorymi 
w ich domach. 

- Zatrudnienie opiekunów jest bardziej opłacalne finansowo niż 
umieszczenie potrzebującego np. w placówce opieki społecznej – 
mówi pani Katarzyna. – Niepodważalny jest tu również komfort takiego 
podopiecznego, który nie jest wówczas zmuszony do zmiany środowiska. 
Wiadomo przecież, że z takimi zmianami nie każdy umie sobie radzić. 

Krokiem naprzód w dziedzinie opieki nad starszymi i schorowanymi 
ma być włączenie Giżycka do Krajowego Samorządowego Systemu 
Teleopieki Domowej, potocznie zwanego „Przyciskiem życia”. Po 
przyjęciu budżetu na rok 2017 pomysł prawdopodobnie będzie wdrożony 
w życie na początku przyszłego roku. W pilotażowej edycji weźmie udział 
20 osób. Więcej o „Przycisku życia” – w kolejnym numerze.

Bogusław Zawadzki

Katarzyna Karolska (pierwsza z lewej) w towarzystwie szefowej 
Stowarzyszenia „Promyk” Marii Popieluch (trzecia z prawej) i 
opiekunów medycznych, którzy pomogli w przeprowadzeniu badań
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Grant - gwarant dziecięcych uśmiechów

opiekę nad osobami zależnymi i zbiórki żywności.
Projekt „UTW dla społeczności” realizowany jest w ramach programu 

„Uniwersytety Trzeciego Wieku” od 2013 roku, a jego celem jest wsparcie 
merytoryczne UTW, które chcą aktywnie działać na rzecz swoich 
społeczności lokalnych, zwłaszcza w oparciu o wolontariat. W każdej 
edycji bierze udział dziesięć UTW.                            Ewa Ostrowska

Fundacji Banku Zachodniego WBK. Autorką wniosku grantowego była 
Marzena Szewczak ze Świetlicy Socjoterapeutycznej.

- Za pozyskane środki w przyszłym roku zorganizujemy zajęcia na 
basenie i lodowisku dla dzieci ze Świetlicy – mówi Ewa Ostrowska, 
dyrektor CPUiIS w Giżycku.

                bz
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W jakim jest Pan/i wieku?
* 60-69 lat – 46%
* 70-79 lat – 29%
* 80-89 lat – 23% 
* 90 lat i więcej – 2%
Czy mieszka Pan/i sam/a, czy z naj-
bliższą rodziną?
* sam/a – 117 osób (39%)
* z rodziną – 183 osoby (61%)
Jaki jest Pana/Pani status?
* wolny/a – 23 (7,7%)
* żonaty/mężatka – 145 (48,3%) 
* rozwiedziony/a – 24 (8%)
* wdowiec/wdowa – 108 (36%)
Jaki jest Pana/Pani stopień wy-
kształcenia?
* podstawowe – 87 (29%)
* zawodowe – 62 (20,66%)
* średnie – 115 (38,33%)
 * wyższe – 36 (12%)
Czy ma Pan/i dzieci?
* tak – 277  (92,33)
* nie – 23 (7,66%)
Czy należy Pan/i do rodziny wielo-
dzietnej (3 i więcej dzieci)?
* tak – 139 (46%) 
* nie – 161 (54%)
Jaki jest stopień Pana/Pani samo-
dzielności?
* samodzielność podczas czynności higienicz-
no-pielęgnacyjnych: pełna – 188 (63%), czę-
ściowa – 37 (12%), ograniczona – 35 (12%), 
uzależniona od osób trzecich – 40 (13%)
* samodzielność w przyrządzaniu posiłków: 
pełna – 180 (60%), częściowa – 34 (11%), 
ograniczona – 35 (12%), uzależniona od osób 
trzecich – 51 (17%)
* samodzielność w robieniu codziennych za-
kupów: pełna – 180 (60%), częściowa – 34 
(11%), ograniczona – 35 (12%), uzależniona 
od osób trzecich – 51 (17%)
* samodzielność w wychodzeniu z domu: pełna 
– 175 (58%), częściowa – 35 (12%), ograniczo-
na – 40 (13%, uzależniona od osób trzecich – 
50 (17%)
* samodzielność w zakresie sprzątania: pełna 
– 174 (58%), częściowa – 42 (14%), ograni-
czona – 35 (12%), uzależniona od osób trze-
cich – 49 (16%)
Na jakie choroby Pan/i cierpi?
* choroby układu krążeniowo-oddechowego 
– 181
* choroby układu pokarmowego – 15
* choroby układu ruchu – 104
* choroby układu nerwowego – 49
* choroby układu moczowo-płciowego – 29
* choroby gruczołów dokrewnych – 55
* choroby nowotworowe – 14
* choroby wymagające leczenia chirurgiczne-
go – 7
* choroby narządu wzroku – 27
* choroby narządu słuchu – 12
* alkoholizm, otyłość, alergia, wielochorobo-
wość – 4
* brak chorób – 16

BADANIE SYTUACJI BYTOWEJ GIŻYCCZAN PO 60. ROKU ŻYCIA
Czy leczy się Pan/i na wskazane 
przez siebie choroby?
* tak – 273 (91%)
* nie – 27 (9%)
Czy stać Pana/Panią na wykupienie 
leków?
* tak – 225 (75%)
* nie – 75 (25%)
Czy jest Pan/i objęty/a opieką lekar-
ską?
* tak – 292 (97%)
* nie – 6 (2%)
* nie wiem – 2 (1%)
Czy w ramach wizyt domowych od-
wiedza Pana/Panią lekarz rodzinny?
* tak – 78 (26%)
* nie – 221 (73,6%) 
* nie wiem – 1 (0,33%)
Czy ma Pan/i wsparcie w rodzinie?
* tak – 263 (88%)
* nie – 37 (12%)
Czy występują u Pana/Pani stany: 
płaczliwości, drażliwości, lęków, nie-
pokoju?
* tak – 143 (48%) 
* nie – 123 (43%)
* nie wiem – 28 (9%)
Czy występują u Pana/Pani zaburze-
nia pamięci, myślenia, orientacji w 
terenie?
* tak – 116 (39%)
* nie – 175 (58%)
* nie wiem – 9 (3%)
Czy jest Pan/i chętny/a do zdobywa-
nia nowych umiejętności i uczestni-
czenia w życiu społecznym?
* tak – 115 (38%) 
* nie – 157 (52%)
* nie wiem – 27 (9%)
Jak Pan/i postrzega obecnie swoją 
osobę, swój wygląd?
* pozytywnie – 182
* negatywnie – 58 
* średnie zadowolenie – 48
* brak odpowiedzi – 12
Jak Pan/i ocenia swoje życie seksu-
alne?
* jestem zadowolony/a – 44 (15%)
* jestem bardzo zadowolony/a – 6 (2%)
* jestem niezadowolony/a – 3 (1%)
* nie mam zdania – 57 (19%)
* jestem nieaktywny/a seksualnie – 189 (63%)
Czy zastanawiał/a się Pan/i nad wstą-
pieniem do Giżyckiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku?
* tak – 61 (20%)
*  nie – 210 (70%)
*  raczej nie – 23 (8%)
* nie wiem – 6 (2%)
Czy dla poprawy własnego zdrowia 
korzystał/a Pan/i z siłowni zewnętrz-
nych?
* tak – 48 (16%)
* nie – 241 (80%)
* raczej nie – 11 (4%)

Oceniając swoje obecne życie, czy 
czuje się Pan/i osamotniony/a?
* tak – 82 (27%)
* nie – 166 (55%)
* raczej nie – 52 (17%)
Na kogo może Pan/i liczyć w przy-
padku konieczności pomocy?
* na rodzinę – 158
* na znajomych, sąsiadów, pielęgniarki, opie-
kunów medycznych, pracowników socjalnych 
koleżanki i kolegów – 142
Czy jest Pan/i zadowolony/a ze swe-
go dotychczasowego życia?
* tak – 230 (77%)
* nie – 22 (7%)
* raczej nie – 48 (17%)
Co chciałby/chciałaby Pan/i zmienić 
w swoim życiu?
* nic – 81
* zdrowie – 56
* polepszyć warunki finansowe – 16
* samotność – 2
* poprawić kontakt z bliskimi – 7
* cofnąć wiek – 7
* zwalczyć ból – 2
* poprawić warunki mieszkalne – 33
* wyjechać do sanatorium – 4
* odpocząć od zmartwień – 1
* wrócić do sprawności fizycznej – 21
* zwiększyć dostępność do specjalistów – 7
* realizować plany – 1
* mieć więcej wolnego czasu – 2
* umrzeć – 1
* nie wiem – 12
* inne – 26
Czego oczekuje Pan/i od samorzą-
du giżyckiego i organizacji poza-
rządowych działających w Giżyc-
ku?
* opieki medycznej i wsparcia w miejscu za-
mieszkania (opieka na godziny - opiekunowie 
medyczni)
* powszechnego informowania o bezpłatnych 
szczepieniach
* utworzenia:stacjonarnego hospicjum, DPS 
lub ZO-L, 
* poprawy infrastruktury (chodniki, parkingi)
* większego zainteresowania problemami osób 
starszych
Czy rozważa Pan/i możliwość sko-
rzystania z usług Domu Pomocy 
Społecznej, Zakładu Opiekuńczo-
-Leczniczego, hospicjum bądź inne-
go podmiotu?
* tak – 121 (40%)
* nie – 96 (32%)
* raczej nie – 25 (8%)
* nie wiem – 58 (19%)
Jakie są źródła oraz wysokość Pana/
Pani utrzymania?
* emerytura – 256 (85%)
* renta – 32 (11%)
* rodzina – 7 (2%)
* zasiłki z MOPS – 4 (1%)
         Opracowała: dr Katarzyna Karolska
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ZE  STAREGO  ALBUMU
W tym miesiącu otrzymaliśmy pierwsze zdjęcia od naszych Czytelników. Panie Ryszardzie, Panie Tomaszu - 
serdecznie dziękujemy i czekamy na kolejne fotograficzne wspominki. Archiwalne zdjęcia Giżycka i giżycczan 
mogą Państwo przynieść do naszej redakcji (ul. Sikorskiego 3c, basen) lub przesłać na adres: redakcja@
gizycko.pl. 

Giżyckie Centrum Kultury od zawsze było „giżyckim centrum 
dowodzenia” WOŚP. Na zdjęciu: początek Orkiestrowej gorączki – 
Mariola Jórzak (pracująca w GCK do dziś) i Roman Chomicz (obecnie 
kierownik lodowiska) wydają puszki wolontariuszom. Na brak tych 
ostatnich nigdy w Giżycku nie można było narzekać

„My nie chcemy ni wojen, ni bojów, dość krwi bratniej i ofiar faszyzmu, 
my jesteśmy siostrami pokoju, służyć chcemy idei humanizmu” – tak 
brzmi ostatnia zwrotka hymnu pielęgniarskiego. A tak wyglądała 
uroczystość czepkowania świeżo upieczonych „siostrzyczek” w Szkole 
Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku

W latach dziewięćdziesiątych Giżycko odwiedził popularny aktor 
Leon Niemczyk. Wizyta była okazją do jego powtórnego „spotkania” 
z „Christine” (prawdziwa nazwa: „Rekin”) – jachtem, który trzydzieści 
lat wcześniej „zagrał” z Niemczykiem w nominowanym do Oscara 
„Nożu w wodzie” Romana Polańskiego

„Tu na razie jest ściernisko, ale będzie superboisko” – zdaje się 
przekonywać były prezes Giżyckiego Klubu Sportowego „Mamry” Józef 
Błudnicki, który wraz z radnym miejskim Józefem Kabalą i „pierwszym 
antyterrorystą RP” posłem Jerzym Dziewulskim (z lewej) wizytował 
giżycki stadion. Prezes nie jest już prezesem, a superboiska ciągle nie ma…

A to już złote lata giżyckiej „halówki” i dżentelmeni, którzy decydowali 
o jej obliczu. Od lewej: Marek Łapiński („Kossak-Best”), Stanisław 
Bazydło (ABC) i Andrzej Krupa („Tomar”, potem „Maszbud’). Gdyby 
grali do dziś, to w optymalnej formie żaden z nich nie miałby problemu 
z wywalczeniem miejsca w podstawowych składach współczesnych ekip

„Maski włóż!”, „Padnij!”, „Biegiem marsz!”, czyli giżyccy radni na 
poligonie. Instrukcji pułkownika Kazimierza Pałasza, dowodzącego 15. 
Giżycką Brygadą Zmechanizowaną w latach 1996-2000, słuchają  (od 
prawej): Janusz Trabszo, Leonard Zajączkowski, Sławomir May, Halina 
Karpienia, Janina Pilutkiewicz, Bogdan Górski i Paweł Czacharowski
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GIŻYCKIE CENTRUM KULTURY
ZAPRASZA NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA

TEATR
instruktor: Grażyna Darska

PLASTYKA
instruktor:

Żaneta Sarnecka

TANIEC WSPÓŁCZESNY
instruktor:

Aleksandra Margiewicz

SZACHY
instruktor: Henryk Gudojć

TANIEC HIP-HOP
instruktor:

Izabela Andrearczyk

CHÓR „CANTABILE”
instruktorzy:

Alina Skupińska i Danuta Maksimowska

„Ekomarina”, sala nr 101
wtorek, 14.00-16.00 – grupa początkująca

wtorek, 16.00-19.00 – grupa zaawansowana
czwartek, 16.00-18.30 lub 17.30-19.00

- grupa zaawansowana

„Ekomarina”,
sala konferencyjna

poniedziałek, 16.30-17.30 – dzieci
czwartek, 16.30-17.30 – dzieci

„Ekomarina”, sala konferencyjna
wtorek, 17.00-18.30 – dzieci 7-12 lat

wtorek, 18.30-20.00 - młodzież

„Ekomarina”, sala nr 101
środa, 15.00-19.00 – próby głosowe

Państwowa Szkoła Muzyczna
piątek, 17.00-19.00 – próby całościowe

„Ekomarina”, sala konferencyjna
wtorek, 15.00-16.30 - dzieci 6-10 lat
środa, 16.00-18.00 - dzieci 11-13 lat

piątek, 15.30-18.00
- młodzież ze szkół ponadpodstawowych

„Ekomarina”, sala nr 101
Poniedziałek, 16.00-17.00 - dzieci 5-6 lat
Poniedziałek, 17.30-19.00 - klasy IV-VI

piątek, 15.00-16.00 - klasy I-III 16.30-18.00 - młodzież
piątek, 18.15-20.00 - warsztaty filmowe

Drodzy Milusińscy! 6 grudnia 
rano tradycyjnie zajrzyjcie do 
buta, a po południu koniecznie 
– do sali bankietowej „Biłas i 
Synowie” na pasażu Portowym. 
Na „Mikołajki dla dzieci” zaprasza 
Giżyckie Centrum Kultury. 
W programie zabawy i gry, 
znakomity spektakl „Bałwanek 
Tiko i królowa Fruncja” w 
wykonaniu Teatru „Katarynka” 
oraz – a jakże! – spotkanie ze 
Świętym Mikołajem. Początek 
o godz. 17.00 – postarajcie się 
przybyć punktualnie, by nie 
ominęła Was żadna mikołajkowa 
atrakcja. Bilety w cenie 10 złotych 
są do nabycia w tymczasowej 
siedzibie GCK (pływalnia, ul. 
Sikorskiego 3c, ostatnie piętro).

    bz

Mikołaj 
na pasażu

Ile słów można utworzyć 
z wyrazu „LISTOPAD”? To za-
ledwie osiem liter, wydaje się 
zatem, że pole do popisu jest 
mocno ograniczone. Takie ro-
zumowanie z pewnością obce 
jest Grażynie Mikulewicz, 
która z LISTOPADA „wycisnęła” 
– uwaga! - aż 171 nowych okre-
śleń, co zapewniło jej – fanfary! 
– zwycięstwo w jesiennym kon-
kursie słowotwórczym. Brawo! 
Wygrywa Pani plecak, czapkę na 
chłodne dni, kubek i zegarek z lo-
gotypem Giżycka oraz koszulkę, 
Za Panią Grażyną dwie godne 
mistrzyni rywalki: Bronisława 
Bielewska (157) i Justy-
na Bogucka (129). Świetne 
wyniki! Serdecznie gratulujemy 
laureatkom, zapraszając do re-

W „SŁÓW CIĘCIU-GIĘCIU” 
NAJLEPSZA PANI GRAŻYNA
dakcji (czyli tymczasowo na ba-
sen, na ostatnie piętro) po od-
biór upominków, ufundowanych 
przez Biuro Promocji i Polityki 
Społecznej Urzędu Miejskiego. A 
Józefowi Wachulskiemu, 
Agnieszce Chojnowskiej, 
Jolancie Fursewicz, Ry-
szardowi Dwilewiczowi, 
Rolandowi Sikorskiemu, 
Rozalii Ciupie, Bożenie 
Wieliczko, Teresie Czyż, 
Elżbiecie Bartoń, Karo-
linie Murawskiej, Mag-
dalenie Szafnik, Ewie 
Miniewicz, Jadwidze Ła-
pińskiej i Barbarze Jure-
wicz dziękujemy za ogromne 
zaangażowanie i udział w naszej 
zabawie. Tym razem nie udało 
się Państwu znaleźć w gronie 

zwycięzców, ale trzeba otwarcie 
przyznać, że konkurencja była 
naprawdę bardzo mocna. Może 
zatem szczęście uśmiechnie się 
do Was w konkursie świąteczno-
-noworocznym? Zachęcamy do 
udziału. 

„Spal żółte kalendarze” – 
śpiewał niegdyś Piotr Szcze-
panik. Jeśli nie posłuchali Pań-
stwo jego rady, macie szanse 
na zdobycie nagród. Szukamy 
bowiem najstarszego kalendarza 
w Giżycku. Na jego właściciela 
czekamy do 12 grudnia do godz. 
16.00. Kalendarze z wyrywanymi 
kartkami nie muszą być komplet-
ne, ale warunkiem dopuszczenia 
ich do konkursu jest posiadanie 
„grzbietu” i co najmniej jednej 
kartki z każdego miesiąca.     bz
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Ostatnia w tym roku infografika, przygotowana przez Dawida Klukiewicza z Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku, 
dotyczy gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W tej dziedzinie z miejskiego skarbca najwięcej przeznacza się na oczyszczanie miasta, a 
w dalszej kolejności na oświetlenie ulic i placów. 

PŁACIMY ZA CZYSTOŚĆ I ŚWIATŁO NA ULICACH

Zakończyły się prace nad projektem 
przyszłorocznego budżetu. „Po czasie planowania 
nadszedł czas realizacji. Plany są ambitne, ale 
realne do wykonania” – twierdzą władze Giżycka, 
oczekujące teraz na wydanie pozytywnej opinii 
o projekcie budżetu 2017 przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową, a potem na akceptację Rady 
Miejskiej. Jeśli obie instytucje zapalą Burmistrzowi 
„zielone światło” (a raczej nie powinno być z 
tym problemów), czekać nas będzie niezwykle 
intensywny rok inwestycyjny.                  bz 

POTRZEBNE „TAK” RIO I RADY
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1. Zanim zdecydujesz się na skorzystanie ze „świątecznej” oferty, 
sprawdź, czy rzeczywiście jest to promocja. Może się bowiem okazać, że 
ten sam towar w innym sklepie kosztuje znacznie mniej. Nie sugeruj się 
wielkością opakowania. Często w dużych kartonach, torbach czy słojach 
znajduje się mniej produktu niż oczekujesz. Zwróć uwagę na zawartość 
masy netto lub liczbę sztuk w opakowaniu jednostkowym.

2. Wybierając się do sklepu po prezenty niejednokrotnie decydujesz się 
na zakup w systemie ratalnym, np. sprzętu gospodarstwa domowego lub 
RTV. Zapoznaj się wtedy bardzo dokładnie z ofertami - przede wszystkim 
sprawdź całkowity koszt kredytu i warunki, na podstawie których jest on 
udzielany. Przed podpisaniem umowy warto zabrać do domu jej kopię i w 
spokoju rozważyć wszystkie postanowienia. Nie zapomnij o informacjach 
napisanych drobnym drukiem. To z nich możemy wywnioskować, że „raty 0 
procent” wcale nie oznaczają, iż kredyt nic nie kosztuje.

3. Umieszczone na opakowaniu informacje nie mogą wprowadzać w 
błąd, powinieneś na nim znaleźć jasną informację, jaki kupujemy towar, jaki 
ma skład, trwałość itp.

4. Przy zakupie zabawek pamiętaj, że na każdej z nich musi znajdować 
się znak CE. Umieszczenie go gwarantuje, że produkt został wytworzony 
zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Ponadto wybierając upominek 
dla dzieci poniżej 3. roku życia, upewnij się, czy zabawka jest dla nich 
odpowiednia. Należy także zwrócić uwagę na to, czy nie brakuje instrukcji 
obsługi w języku polskim.

5. Pamiętaj, że towar oznaczony jako gratis musi być bezpłatny, jednak 
czasem zdarza się, że za taki prezent albo musimy zapłacić, albo okazuje 
się, że zakup towaru bez upominku jest znacznie bardziej opłacalny. Zdarza 
się, że kupując w komplecie np. szczoteczkę i pastę do zębów zapłacisz 
więcej niż wtedy, gdy te same produkty weźmiesz osobno. 

6. O nieprawidłowościach związanych z jakością lub sprzedażą 
żywności warto zawiadomić Państwowa Inspekcję Handlową lub Państwową 
Inspekcję Sanitarną.

CZY MOŻNA ODDAĆ NIETRAFIONY PREZENT?
Zwrot prezentu, który nie ma wad, a po prostu nie podoba się 

obdarowanemu, zależy od dobrej woli sprzedawcy. Niektórzy 
handlowcy, chcąc przyciągnąć konsumentów, godzą się na zwrot 
pełnowartościowego towaru pod warunkiem, że konsument zwróci go w 
stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu w określonym czasie 
(zazwyczaj w ciągu 7-14-30 dni). Chcąc zwrócić taki towar należy jedynie 
liczyć na uprzejmość sprzedawcy, który nie ma obowiązku przyjęcia go od 
konsumenta, a jeżeli się zgadza, ma prawo określać własne warunki, np. 
termin, wymagać dostarczenia paragonu, oryginalnego opakowania, metek. 
W zamian może zaproponować konsumentowi m.in. zwrot gotówki, wymianę 
czy bon na zakupy w tej samej sieci. 

Natomiast odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny można 

KUPUJEMY PREZENTY – O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?
Powiatowy rzecznik konsumentów w Giżycku Katarzyna Tota-Leszczyńska jak zwykle ma dla Państwa garść 
bezcennych wskazówek „na czasie”. Idą święta, więc dziś będzie o prezentach i świątecznych „promocjach”. 

tylko wtedy, gdy umowę zawarto na odległość, np. przez zamówienie towarów 
na kuponie drukowanym w gazecie, przez telefon, przez internet oraz poza 
lokalem przedsiębiorstwa, np. u akwizytora. Aby skorzystać z tego prawa, 
należy w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki (w przypadku usług liczy 
się 14 dni od zawarcia umowy) wysłać przedsiębiorcy pisemne oświadczenie 
– listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, dołączając dowód 
zakupu (np. paragon). Nie trzeba podawać żadnego powodu zwrotu, a 
przedsiębiorca nie może żądać odstępnego. Konsument musi odesłać 
nieużywany produkt w terminie 14 dni od dnia kiedy wysłał oświadczenie o 
odstąpieniu od umowy. Sprzedawca ma z kolei 14 dni na zwrot wpłaconej 
kwoty: ceny towaru oraz kosztów jego wysłania konsumentowi - jeżeli ten 
musiał je ponieść - ale tylko w najniższej oferowanej wysokości dostarczenia 
towaru podanej na stronie sprzedawcy.

Są jednak grupy produktów, których zakup w sklepie wirtualnym nie daje 
jednocześnie możliwości zwrotu. Nie możesz zrezygnować z zakupów, gdy 
zamawiasz: płytę CD, DVD, program komputerowy i rozpakowałeś je z folii 
– stanowi o tym tzw. klauzula celofanowa. Rezygnacja nie będzie też 
możliwa, gdy kupiłeś wycieczkę, bilet do kina, teatru, na koncert. 

REKLAMACJE
* Dwa lata – tyle wynosi czas na zgłoszenie reklamacji od momentu 

zakupu. Reklamację składamy (najlepiej na piśmie, dołączając paragon lub 
inny dowód zakupu) w sklepie, w którym zrobiliśmy zakupy. Gdy do produktu 
dołączona jest gwarancja, wtedy możemy zgłosić reklamację gwarantowi 
(najczęściej jest to producent lub dystrybutor towaru). Prawo wyboru między 
obiema możliwościami należy do konsumenta. Kupując rzeczy na wyprzedaży, 
z ekspozycji lub z promocji – mamy tyle samo praw, co w przypadku zakupu po 
cenie regularnej. W reklamacji możemy żądać: naprawy, wymiany, obniżenia 
ceny (należy wskazać, o ile powinna obniżyć się cena) lub gdy wada jest istotna 
- zwrotu pieniędzy. Wybór należy do klienta.

* Dowód zakupu – jest konieczny do zgłoszenia reklamacji. 
Najprostszym jest paragon. Ponadto dowodem zakupu może być 
potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta, faktura, korespondencja 
e-mailowa, a nawet zeznania osób, które nam towarzyszyły podczas 
zakupów. Na nasze żądanie potwierdzenie zakupu powinien wydawać 
nie tylko sprzedawca w sklepie, ale również handlujący na targowisku czy 
bazarze. 

* „Reklamacji nie uwzględnia się” - często spotykany w 
sklepach napis: „Po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się” jest 
niezgodny z prawem, ponieważ przyjęcie reklamacji i ustosunkowanie się 
do niej należy do obowiązku sprzedawcy. Dlatego też sprzedawca nie może 
odmówić przyjęcia reklamacji konsumenta, do której konsument ma prawo, 
gdy towar posiada wadę, np. zepsuł się.  
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Na Wystawie Gołębi Rasowych w Giżycku można 
było obejrzeć m.in. szpaki, sroki i motyle. To nazwy 
ras skrzydlatych eksponatów, których ponad 400 
na dwa dni „zleciało się” do hali II LO. Były też 
turkoty i kapucyny, mookie, bije, loczki i maściuchy, 
brodawczaki, koroniarze, sercate, końcate, łapciate. 
I hiszpany, co – jak żartowali zwiedzający nietypową 
ekspozycję – w połączeniu z obecnością jednego 
z hodowców z Litwy podkreśliło międzynarodowy 
charakter wystawy           

Trzydzieści, dwadzieścia pięć, dwadzieścia…
W listopadzie „sypnęło” jubileuszami. Trzydzieste urodziny obchodziła największa giżycka szkoła podstawowa, 
czyli „Siódemka”, swoje ćwierćwiecze podczas corocznej wystawy ptaków świętował Klub Hodowców Gołębi 
Rasowych, a Klub Aikido „Hodokan Dojo” dwie dekady działalności nad Niegocinem uczcił okolicznościowym 
seminarium i Dniami Kultury Japonii.  

Podczas uroczystego apelu w SP 7 uczniowie mieli 
okazję zaśpiewać z pochodzącym z Giżycka Michałem 
Bojarskim (na zdjęciu), członkiem znanego chóru 
„Sound’n’Grace”. Były także występy szkolnych 
czirliderek, przedstawienie teatralne, tańce klasyczne 
i popisy wokalne „Siódemkowiczów”. A przede 
wszystkim jubileusz stał się okazją do sentymentalnych 
spotkań i wspomnień, które zebrane w opasłe tomy 
natychmiast stałyby się literackim bestsellerem

To niezwykła sprawa, w którą zaangażowało się wiele osób – mówi 
Wojciech Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka. – Kto wie, co byłoby 
dalej, gdyby nie sąsiedzka solidarność i bezinteresowna pomoc. Ta 
sprawa pokazała, że potrafimy sobie pomagać w potrzebie. Na słowa 
uznania zasługuje tylu ludzi, ze nie sposób ich wszystkich wymienić. 

Miasto nie pozostało obojętne na sygnał od mieszkańców. Wizyta 
przedstawicieli Ratusza i MOPS w domu ponadsiedemdziesięcioletniego 
giżycczanina potwierdziła sąsiedzkie doniesienia o tragicznej sytuacji 
socjalno-zdrowotnej mężczyzny. 

- Specjalne zadanie przydzieliłem wówczas dr Katarzynie 
Karolskiej z Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu 
Miejskiego, prosząc ją o koordynację działań – opowiada burmistrz. 
- To, co wydarzyło się dalej, to niesamowite zaangażowanie wielu 
osób, a szczególnie właśnie Pani Katarzyny, która większość prac 
wykonała osobiście, a do tego w prywatnym czasie, popołudniami i w 

Łańcuch ludzi dobrej woli, czyli potrafimy pomagać
Zaczęło się od sygnału zaniepokojonych sąsiadów, potem było „pospolite ruszenie” i długi łańcuch ludzi dobrej 
woli. Dzięki temu samotnie mieszkający starszy człowiek rozpoczął całkiem nowe życie. 

weekend. Załatwiła sprawy medyczne, dzięki czemu starszy człowiek 
został kompleksowo zbadany, poprawiono mu słuch i przeprowadzono 
pilną operację. 

Podczas pobytu mężczyzny w szpitalu jego mieszkanie przeszło 
metamorfozę. Dzięki darczyńcom wymieniono całkiem zużyte meble, 
ktoś dał wykładzinę i telewizor, ktoś inny ubrania, Centrum Integracji 
Społecznej wykonało remont, MZMGO podstawił kontener na śmieci, 
a sąsiedzi pomogli w montażu armatury. Czasu było niewiele, więc 
wszyscy pracowali bez wytchnienia i do późna. Efekt był piorunujący, a 
ogromnego zadowolenia i wdzięczności nie ukrywał nawet nieskory do 
jakichkolwiek zmian w życiu właściciel mieszkania.

- Pytał mnie tylko, ile ja za to wszystko zapłaciłam – uśmiecha się 
Katarzyna Karolska.

Mężczyzna pozostanie pod opieką MOPS. Czynione są również 
starania o skierowanie go na kolejną operację. Bogusław Zawadzki

Kendama to japońska zabawka, sorobanu to liczydło. 
I jedno, i drugie można było zobaczyć podczas Dni 
Kultury Japonii w porcie „Ekomarina”. Miłośnicy 
sztuk walki skierowali się zaś do hali MOSiR, gdzie 
podczas seminarium z udziałem kilkudziesięciu 
osób z całej Polski swoje „rippana ugoki”, czyli 
popisowe akcje, prezentowali m.in. członkowie 
giżyckiego Klubu Aikido „Hodokan Dojo”. Właśnie 
ci, którzy tak serdecznie pozdrawiają Państwa z 
naszego zdjęcia…
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Niekwestionowanymi liderami teamu znad Niegocina są: 
Wojciech Dęboski i Jakub Ekstowicz, startujący w kategorii 
junior D. Podczas Ogólnopolskich Zawodów Rankingowych na Pomorzu 
nasi reprezentanci zdominowali rywalizację na dystansach 500, 777 i 
1000 metrów, dzieląc między sobą złote i srebrne medale (Wojtek – 2 
złote, 1 srebrny - Kuba – 2 srebrne, 1 złoty). Powody do zadowolenia 
miał także Daniel Fligiel, który na tafli gdańskiej hali „Oliwia” 
wywalczył trzy brązowe „blachy” w kategorii junior E. Bez medali, ale 
bogatsi o cenne doświadczenia do Giżycka wrócili: Aleksandra 
Mieronowicz, Jakub Fligiel, Hubert Ekstowicz, Martyna 
Kuchta, Aleksander Sakowicz i Michalina Wawer. 

Na silnie obsadzone zawody EVO CUP w Białymstoku (250 
startujących z pięciu krajów) giżyccy trenerzy zabrali czworo swoich 
podopiecznych. Był to debiut naszych reprezentantów w imprezie 
międzynarodowej. Początek wymarzony, bo już pierwszego dnia 
„wystrzelił” Wojciech Dęboski, zdobywając brąz w wyścigu na 777 
metrów (na dystansie 333 m był 6., a na 500 m – 5.). Bliski powtórzenia 
sukcesu kolegi był Jakub Ekstowicz, któremu niewiele zabrakło do 
podium w biegach na 333 (5.) i 500 m (4.). Rywalizację na 777 m 
Kuba ukończył na 8. pozycji. W wieloboju w kategorii junior D Wojciech 
Dęboski uplasował się na 5. miejscu, Jakub Ekstowicz był 7., Daniel 

DZIESIĘĆ MEDALI GIŻYCCZAN NA KRÓTKIM TORZE
Znakomicie spisują się w tym sezonie młodzi zawodnicy UKS Short Track MOSiR Giżycko. Z zawodów w 

Gdańsku podopieczni Sławomira Treszczyńskiego i Tomasza Wróblewskiego przywieźli aż dziewięć krążków, a 
dobrą dyspozycję potwierdzili udanym startem w międzynarodowej imprezie w Białymstoku. 

Fligiel (junior E) został sklasyfikowany na 13. pozycji, a Aleksandra 
Mieronowicz zajęła 29. lokatę wśród juniorek kategorii D. Daniel i Ola 
poprawili w Białymstoku swoje rekordy życiowe.

           Bogusław Zawadzki

Wojciech Dęboski (na drugiej pozycji) i Jakub Ekstowicz (trzeci) to 
nasze największe gwiazdy w jeździe po krótkim torze

Wśród pretendentów do miana najpopularniejszego spor-
tsmena województwa można znaleźć tak zasłużonych zawod-
ników jak Karol Jabłoński (bojery), Joanna Jędrzej-
czyk (MMA) czy Mamed Chalidow (MMA). I właśnie z 
nimi konkurują nasi młodzi championi: żeglarka Julia Szmit 
(dwukrotna mistrzyni świata, wicemistrzyni Europy, mistrzyni 
kraju w klasie 420) i siatkarz Jakub Kochanowski (mistrz 
świata i Europy kadetów, mistrz Europy juniorów). Oboje zo-
stali także nominowani w kategorii „Sportowy talent roku”, a 
Kuba dodatkowo pretenduje do tytułów: Najlepszy Sportowiec 

Wypełnij kupon lub wyślij SMS, może wygrasz 30 tysięcy złotych…

GŁOSUJMY NA KUBĘ, JULKĘ I KAROLA!
Dwoje pochodzących z Giżycka zawodników znalazło się na liście kandydatów do tytułu Najpopularniejszego 
Sportowca Roku Warmii i Mazur. Swoich reprezentantów mamy również w plebiscytach na Piłkarza Roku i 
Klub Roku. Głosowanie zakończy się 9 lutego, a laureatów zabawy, organizowanej już po raz 56. przez „Gazetę 
Olsztyńską”, poznamy 25 lutego podczas Balu Sportowca. 

WYŚLIJ SMS na nr 7248 (2,46 zł z VAT)
NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC ROKU
Julia Szmit / H. Dzik – SMS o treści GO.SPORT.54 
Jakub Kochanowski – SMS o treści  GO.SPORT.26 
SPORTOWY TALENT ROKU
Julia Szmit / H. Dzik – SMS o treści GO.STR.18 
Jakub Kochanowski – SMS o treści GO.STR.10 
PIŁKARZ ROKU
Karol Murawski – SMS o treści GO.PIL.31  
KLUB ROKU
Mamry Giżycko – SMS o treści GO.KLUB.29 
NAJLEPSZY SPORTOWIEC OLSZTYNA
Jakub Kochanowski – SMS o treści GO.OLS.8 
NAJLEPSZY SPORTOWIEC AKADEMICKI
Jakub Kochanowski – SMS o treści GO.SAK.5 

Olsztyna i Najlepszy Sportowiec Akademicki. O miano Piłkarza 
Roku rywalizuje podpora i najpewniejszy punkt czwartoligowe-
go teamu Mamr Giżycko, czyli bramkarz Karol Murawski, a 
same Mamry kandydują w plebiscycie na Klub Roku. 

Głosować można na kuponach zamieszczanych w „Gazecie 
Olsztyńskiej” (aby głos był ważny, należy wpisać 10 nazwisk z 
listy sportowców) lub poprzez wysyłanie SMS-ów (patrz ram-
ka). Wśród wszystkich głosujących zostaną rozlosowane na-
grody, w tym - 30 tysięcy złotych. Wspierajmy naszych, wygry-
wajmy!                                     Bogusław Zawadzki

Karol MurawskiJakub KochanowskiJulia Szmit
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TERMINARZ PIERWSZEJ LIGI
3. KOLEJKA (3 GRUDNIA)
17.00 Graf – Żaglownia Panaś
17.35 Centerpasz – 15.BZ I
18.10 Oleńka – Junior Mamry
18.45 Blaugrana – Agrolider

4. KOLEJKA (10 GRUDNIA)
18.00 Agrolider – 15.BZ I
18.35 Graf – Junior Mamry
19.10 Centerpasz – Oleńka
19.45 Blaugrana – Żaglownia Panaś

5. KOLEJKA (17 GRUDNIA)
18.00 Agrolider – Oleńka
18.35 Graf – Centerpasz
19.10 Żaglownia Panaś – Junior Mamry
19.45 Blaugrana – 15.BZ I

6. KOLEJKA (7 STYCZNIA)
17.00 Żaglownia Panaś – Centerpasz
17.35 Agrolider – Graf
18.10 15.BZ I – Oleńka
18.35 Blaugrana – Junior Mamry

7. KOLEJKA (14 STYCZNIA)
17.00 Junior Mamry – Centerpasz
17.35 15.BZ I – Graf
18.10 Żaglownia Panaś – Agrolider
18.45 Blaugrana – Oleńka

Z „Orlika” do hali, czyli czas na futsalowych wirtuozów
Niedawno zakończyły się zmagania w piłkarskiej lidze na „Orliku”, a za nami już dwie kolejki Amatorskiej Ligi 
Halowej Piłki Nożnej, organizowanej tradycyjnie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W sezonie 2016/17 o 
punkty i korony w dwóch ligach walczy osiemnaście drużyn. Areną zmagań jest hala przy ul. 3 Maja. 

Arcyciekawie zapowiada się zwłaszcza 
rywalizacja w pierwszej lidze, w której po 
raz pierwszy od co najmniej dekady stawka 
jest aż tak bardzo wyrównana. Rozgrywki 
prowadzone są systemem dwurundowym 
(mecz i rewanż), a mistrzów „kopanej pod 
dachem” poznamy najprawdopodobniej na 
przełomie lutego i marca. Wyniki, tabele 
i wszelkie informacje dotyczące giżyckiej 
„halówki” znajdą Państwo na stronie 
internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji (www.mosir.gizycko.pl).   
                Bogusław Zawadzki

TERMINARZ DRUGIEJ LIGI
3. KOLEJKA (3 GRUDNIA)
14.00 Piekarnia Kruklanki – Kolonia Gawliki
14.35 Alternatywa Wilanów – Start Doba
15.10 Crystals Team – Amators Pozezdrze
15.45 Zieloni – 15.BZ II
16.20 Wydminy – Old Boys Ryn

4. KOLEJKA (10 GRUDNIA)
15.00 Kolonia Gawliki – Start Doba
15.35 Wydminy – Amators Pozezdrze
16.10 Alternatywa Wilanów – 15.BZ II
16.45 Crystals Team – Zieloni
17.20 Piekarnia Kruklanki – Old Boys Ryn

5. KOLEJKA (17 GRUDNIA)
15.00 Piekarnia Kruklanki – Start Doba
15.35 Kolonia Gawliki – 15.BZ II
16.10 Old Boys Ryn – Amators Pozezdrze
16.45 Wydminy – Zieloni
17.20 Alternatywa Wilanów – Crystals Team

6. KOLEJKA (7 STYCZNIA)
14.00 Start Doba – 15.BZ II
14.35 Piekarnia Kruklanki – Amators Pozezdrze

Dwadzieścia jeden punktów w szesnastu 
meczach wywalczyli czwartoligowi piłkarze 
Mamr Giżycko. Po rundzie jesiennej (i jednej 
kolejce wiosennej) podopieczni Mariusza 
Niedziółki plasują się na jedenastej 
pozycji w tabeli, tracąc do literującego GKS 
Wikielec 19 „oczek”. Giżycczanie wygrali w 

„Oczko” to za mało na pierwszą dziesiątkę
tym sezonie 6 spotkań (połowę u siebie), 
siedmiokrotnie zeszli z boiska pokonani 
(aż 4 razy z własnego), a trzy starcia z 
ich udziałem (w tym jedno w Giżycku) nie 
wyłoniły zwycięzcy. Piłkarze znad Niegocina 
zdobyli 32 gole, zaś rywalom 30 razy udało 
się pokonać golkipera „Gieksy”. Warto 

przypomnieć, iż dokładnie rok temu – po 
szesnastu kolejkach sezonu 2015/2016 - 
Mamry z dorobkiem 26 punktów i bilansem 
bramkowym 31:22 zajmowały 6. pozycję. 
Rozgrywki nasz zespół zakończył na 7. 
miejscu (49 pkt, bramki 62:44). 

bz 

15.10 Kolonia Gawliki – Crystals Team 
15.45 Wydminy – Alternatywa Wilanów
16.20 Old Boys Ryn – Zieloni

7. KOLEJKA (8 STYCZNIA)
14.00 Piekarnia Kruklanki – 15.BZ II
14.35 Amators Pozezdrze – Zieloni
15.10 Start Doba – Crystals Team
15.45 Old Boys Ryn – Alternatywa Wilanów
16.20 Kolonia Gawliki – Wydminy

8. KOLEJKA (14 STYCZNIA)
14.00 Piekarnia Kruklanki – Zieloni
14.35 15.BZ II – Crystals Team
15.10 Amators Pozezdrze – Alternatywa 
Wilanów 
15.45 Start Doba – Wydminy
16.20 Old Boys Ryn – Kolonia Gawliki

9. KOLEJKA (15 STYCZNIA)
14.00 Piekarnia Kruklanki – Crystals Team
14.35 Zieloni – Alternatywa Wilanów
15.10 15.BZ II – Wydminy
15.45 Amators Pozezdrze – Kolonia Gawliki
16.20 Start Doba – Old Boys Ryn 
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Tak przynajmniej uważają znawcy tematu, obserwujący szkolenie kilkuset adeptów 
futbolu w Mazurskiej Akademii Piłkarskiej „Mazuria” i Szkółce Piłkarskiej „Gol”. Owym 
„chlebem”  mają być przyszli Lewandowscy i Błaszczykowscy (a przynajmniej Broziowie 
i Budzińscy), czego młodym graczom z „Mazurii” i „Gola”, ich rodzicom oraz trenerom z 
całego serca winszujemy. W listopadzie obie piłkarskie uczelnie znad Niegocina świętowały 
swoje piąte urodziny. A jak świętowały? Popatrzcie Państwo sami…                             bz

Z tej mąki będzie chleb
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KATEGORIA DO LAT 7 H 
Bartosz Ziemba i Martyna Melnyk  - 1. miejsce                     
i Superpuchar dla Najlepszej Pary Turnieju. 
Jan Szepel i Wiktoria Kołosińska - 1. miejsce 
Bartosz Skórnóg i Lena Ostaniewicz - 1. miejsce 
KATEGORIA 8-9 H 
Stanisław Bitel i Pola Wasilewska - 1. miejsce                     
i Superpuchar dla Najlepszej Pary Turnieju. 
Patryk Gal i Aleksandra Wasilewska – 1. miejsce 
Tomasz Pacek i Maja Łukowska – 1. miejsce 
Emil Dobosz i Hanna Kowalewska – 1. miejsce 
Jakub Szulganiuk i Łucja Suchocka – 1. miejsce 
Szymon Szostak i Liliana Pac – 2. miejsce 
KATEGORIA 8-9 G 
Przemysław Ziniewicz i Joanna Strojek – 1. miejsce         
i Superpuchar dla Najlepszej Pary Turnieju. 
Michał Pochodaj i Aleksandra Dyduch – 1. miejsce 
Kacper Płaczek i Zofia Sobocińska – 1. miejsce 
Wiktor Romejko i Alicja Szmuc – 1. miejsce 
Marek Wyskwar i Joanna Strojek – 2. miejsce 
Wojciech Aniszewski i Amelia Kubach – 2. miejsce 
Piotr Bełbot i Lena Zeman – 2. miejsce  
Paweł Kurzynowski i Pola Sudnik – 2. miejsce 
Aleksander Zaorski i Amelia Połojańska – 2. miejsce 
Marcin Szymanski i Ksenia Petiuk – 3. miejsce 
Szymon Grygianiec i Joanna Krysiuk – 3. miejsce
KATEGORIA 10-11 G 
Bartosz Lewicki i Aleksandra Kulesza – 1. miejsce 
Mateusz Lisowski i Natalia Majek – 2. miejsce 
Jacek Kolenda i Nina Baranowska – 2. miejsce 

O TAŃCU nie da się pisać, TANIEC trzeba TAŃCZYĆ
Tak w swej powieści „Czarownica z Portobello” twierdzi brazylijski literat Paulo Coelho. Zakładając, 
że ma rację, skłonni jesteśmy zaniechać rozpływania się nad parkietowymi wyczynami młodych 
podopiecznych Mariusza Korzeba z giżyckiego Klubu „Czar Par”, choć powody do chwały są 
niewątpliwe. Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu wyniki osiągnięte przez naszych tancerzy 
podczas XX Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Łomży w Piątnicy.  

PARY SPORTOWE
 

Grzegorz Ziółkowski i Katarzyna Ziółkowska - 3. miejsce 
w tańcach standardowych i 5. miejsce w tańcach latynoamerykańskich 
w kat pow. 15 B
Jan Ostrowski i Justyna Malinowska - 4. miejsce w 
tańcach standardowych i półfinał w tańcach latynoamerykańskich w 
kat pow.15 B
Artur Czurgiel i Gabriela Chełkowska - 5. miejsce w 
tańcach standardowych w kat pow. 15 B 
Jakub Święcki i Anna Charzyńska - 4. miejsce w kat.12-13 E

Nasi przedstawiciele w kategorii 12-13 F (pary rekreacyjne). W 
górnym rzędzie: Borys Wasilewski, Weronika Dudar, trener Mariusz 
Korzeb, Agata Malijonis i Bartłomiej Modzolewski, niżej: Natalia 
Kulik i Maciej Iwanicki

Pełna reprezentacja giżyckiego „Czaru Par” w rywalizacji par 
sportowych. Rząd dolny (od lewej): Anna Charzyńska, Katarzyna 
Ziółkowska, Grzegorz Ziółkowski i Jakub Święcki, rząd górny: 
Justyna Malinowska, Gabriela Chełkowska, trener Mariusz Korzeb, 
Jan Ostrowski i Artur Czurgiel

Jakub Golonka i Maja Biłas – 2. miejsce 
Mikołaj Makarewicz i Amelia Zajkowska – 3. miejsce 
KATEGORIA 10-11 F 
Piotr Paluch i Anna Paluch – 4. miejsce  
Szymon Kulik i Alicja Morawska – 4. miejsce 
KATEGORIA 12-13 F
Borys Wasilewski i Weronika Dudar – 2. miejsce 
Maciej Iwanicki i Natalia Kulik – 4. miejsce 
Bartłomiej Modzolewski i Agata Malijonis – 6. miejsce 
KATEGORIA 12-13 G 
Mateusz Gogacz i Julia Szablan – 3. miejsce

PARY REKREACYJNE


