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2 BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Początek roku często traktowany jest jak swoisty 

nowy rozdział, nowe otwarcie, i wiąże się z solennymi 
postanowieniami. Z reguły obiecujemy sobie to, na 
co przez cały rok zabrakło nam czasu lub nierzadko 
konsekwencji np. rzucenie palenia, przestrzeganie 
zdrowych zasad żywieniowych czy prowadzenie 
bardziej czynnego trybu życia. Z doświadczenia wy-
nika jednak, że duża część naszych postanowień 
ostatecznie jest odraczana lub nieco łagodzona. Jaki 
będzie 2017 rok? Wiele wskazuje na to, że do innych 
postanowień powinniśmy dodać przede wszyst-
kim zmianę przyzwyczajeń komunikacyjnych. Rok 
zapowiada się wyjątkowo, bo zbiegnie się ze sobą 
niezwykle dużo poważnych prac. Remont kanału 
Niegocińskiego wymusi przeniesienie całego ciężaru 
żeglugi przez kanał Giżycki, a zapowiadana budowa 
ronda na ul. Obwodowej z pewnością skomplikuje 
na kilka miesięcy ruch samochodowy, ponieważ 
pogodzenia będą wymagały potrzeby żeglugi oraz 
ruchu pieszych i samochodów przez most obrotowy. 
W takiej sytuacji budowę nowej kładki warto chyba 
przesunąć, aby nie komplikować sprawy jeszcze bar-
dziej. Na to wszystko nałoży się zapewne zwiększo-

ny ruch turystyczny i obecność żołnierzy NATO, któ-
rzy przybędą do Polski wiosną. Decyzje o lokalizacji 
garnizonu w okolicach Orzysza zapadły już dawno i 
uwzględniały przede wszystkim warunki logistyczne 
poszczególnych miejscowości. Nie stanowi jakiejś 
szczególnej tajemnicy, że nasza Brygada jest jedną 
z większych w kraju, tuż przed wymianą uzbrojenia 
(co wiąże się z inwestycjami w nieruchomości), i na 
zdrowy rozum już pobieżna analiza wskazuje, że 
trudno by było zmieścić u nas jeszcze 1000 żołnie-
rzy, niezbędne pojazdy i niezbędne zaplecze. Od 
wielu miesięcy rozmawiam o tym z Panem gen. bryg. 
dr. Jarosławem Gromadzińskim - dowódcą 15 Giżyc-
kiej Brygady Zmechanizowanej i wraz z burmistrzem 
Orzysza zorganizujemy niebawem specjalne spotka-
nie z myślą o przedsiębiorcach i właścicielach nieru-
chomości, aby przedstawić potencjalne szanse i ko-
rzyści, jakie mogą płynąć z obecności dodatkowych 
ponad 1000 żołnierzy NATO. Choć pobyt będzie 
rotacyjny i wojskowi przyjadą do nas bez rodzin, z 
pewnością będą korzystali z większości naszej infra-
struktury. Rok zatem zapowiada się trudniejszy pod 
względem komunikacji, ale budowy i remonty jakoś 

trzeba przeżyć, bo one przecież kie-
dyś się zakończą i dadzą nam nową 
jakość. Życzę wszystkim Państwu w 
Nowym Roku cierpliwości, 365 dni 
szczęścia, optymizmu i zgody. Pomi-
mo trudnej sytuacji na świecie i chyba 
zbyt często dominującego negatyw-
nego przekazu w mediach, mimo róż-
nych poglądów, poszukajmy tego, co 
nas łączy i co pozytywnego wspólnie 
możemy zrobić.   
     Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Burmistrz Giżycka  

To była pierwsza, ale z pewnością nie ostatnia miejska wigilia, 
bo giżycczanie swoją obecnością pokazali, że taka przedświąteczna 
integracja jest im potrzebna. 18 grudnia na pasażu Portowym można 
było spotkać Świętego Mikołaja, podzielić się opłatkiem, nabyć małe 
co nieco na kameralnym kiermaszu czy błysnąć talentem wokalnym 

w świątecznym 
karaoke. Z tej 
ostatniej atrakcji 
skorzystała m.in. 
grupa radnych z 
burmistrzem w roli 
frontmena – i trze-
ba przyznać, że 
rajcowskie „Dzi-
siaj w Betlejem” 
zabrzmiało co 
najmniej przyzwo-
icie.               bz

Opłatek na pasażu

… i zaopatrzyć się świątecznie na niewielkim kiermaszu 

Podczas miejskiej wigilii można było 
zaśpiewać swoją ulubioną kolędę…

Wspaniałe świąteczne programy zaprezentowały przed wigilią 
dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4. „Moje Giżycko” gościło na 
montażu słowno-muzycznym, przygotowanym przez małych członków 
kółka recytatorskiego (dziękujemy za zaproszenie!), oraz na jasełkach 
w grupie III, zwieńczonych wizytą Świętego Mikołaja. Wszystkim 
przedszkolakom gratulujemy talentu aktorskiego, oglądanie Was to 
prawdziwa przyjemność.                 bz

Świąteczne przedszkolaki
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AKTUALNOŚCI

Na kiermaszu, połączonym z licytacją, za 
niewielkie pieniądze można było stać się wła-
ścicielem wspaniałych maskotek, zabawek, 
książek, kosmetyków i wielu innych rzeczy. 
Trzygodzinna akcja, przez dwa miesiące przy-
gotowywana przez niezwykły team Agniesz-
ka Lesisz - Kinga Latosińska (autorki 
poczytnego bloga www.popierwszematka.blo-
gspot.com i właścicielki facebookowego profilu 
„Po pierwsze matka, po drugie też kobieta”) 
spowodowała prawdziwe oblężenie Świetlicy 
i - co najważniejsze – spełniła swoje zadanie. 

- Dobre serduszka giżycczan pozwoliły 
nam zebrać dla Bartusia 7 tysięcy 111 złotych i 
20 groszy – mówi Agnieszka Lesisz. – Zostało 
nam jeszcze trochę przedmiotów, więc w przy-
szłości zamierzamy ponowić działania. 

Wdzięczności oraz radości z efektów akcji 
nie ukrywała Karolina Frączek, dzielna 
mama nie mniej dzielnego Bartka. 

- Dzięki ludziom dobrej woli nasz synek bę-

KROK KU ZDROWIU – BRAWO WY!

dzie miał zapewnione prawie pół roku prywat-
nej rehabilitacji lub trzy miesiące rehabilitacji i 
niezbędne w leczeniu aminokwasy – mówi pani 
Karolina, codziennie obserwująca postępy swo-
jej latorośli. Przypomnijmy, iż mały Bartuś cierpi 
na hipoplazję ciała modzelowatego, skutkującą 

słabym napięciem mięśniowym i opóźnieniem 
rozwoju ruchowego. Chłopczyk wymaga długo-
trwałej rehabilitacji, wiążącej się – oczywiście 
– z niemałymi kosztami. Wszystkim, którzy ze-
chcieliby darowizną wesprzeć rodziców malca 
w walce z chorobą, podajemy numer konta: 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z po-
mocą” Bank BPH S.A.15 1060 0076 
0000 3310 0018 2615, w tytule prosimy 
wpisywać: „28540 Frączek Bartosz - darowizna 
na pomoc i ochronę zdrowia”. Istnieje również 
możliwość przekazania 1% podatku. Aby stało 
się to faktem, należy w rocznym rozliczeniu z 
fiskusem podać nr KRS 0000037904, za-
znaczyć pole „wyrażam zgodę”, a w rubryce 
„informacje uzupełniające” wpisać: „28540 Frą-
czek Bartosz”.          Bogusław Zawadzki

Kolejny zryw serc i kolejny sukces w walce o zdrowie małego Bartusia 
Frączka. Podczas Mikołajkowej Akcji Charytatywnej w Świetlicy Socjo-
terapeutycznej na leczenie i rehabilitację półtorarocznego giżycczanina 
zebrano ponad siedem tysięcy złotych. 

Nieocenione wolontariuszki: Aneta Podgórna 
i Anna Waldeck 

Takiego odzewu na akcję nie spodziewali się chyba nawet najwięksi optymiści. Brawo, 
Giżycczanie!

Karolina Frączek, Kinga Latosińska i Agnieszka Lesisz, a w samym centrum on – Bartuś Frączek

Cudownych Świąt Bożego Narodzenia, 
pełnych rodzinnego ciepła i wielkiej radości, 
dających spokój i wytchnienie oraz nadzieję 
na Nowy 2017 Rok, w którym niechaj się 
spełnią wszystkie marzenia 
wiernym kościołów obrządku wschodniego 

życzy Redakcja „Mojego Giżycka”
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4 AKTUALNOŚCI

Cios w sieci jest jak uderzenie w „realu”

WAŻNE!
* telefon dla rodziców w sprawie 
bezpieczeństwa dzieci: 800-100-100
* telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116-111
* Punkt Konsultacyjny Centrum Profilaktyki 
Uzależnień i Integracji Społecznej - 
ul. Sikorskiego 3b, tel. 87/428-51-63
dyżury psychologa – poniedziałki, godz. 
18.00-20.00
dyżury pedagoga – wtorki, godz. 15.30-
17.30
* koordynator kampanii „Giżycko mówi NIE 
dla hejtu” dr Katarzyna Karolska – Urząd 
Miejski, pokój nr 116, tel. 87/732-41-52, 531-
002-333
* funpage kampanii - www.facebook.com/
gizyckomowiniedlahejtu

ZASADY ANTYHEJTOWE
1. Zastanów się, zanim odpowiesz na hejterski komentarz. Nie daj się sprowokować, nie 
odpowiadaj pod wpływem emocji
2. Jeżeli bardzo się złościsz, napisz odpowiedź, a potem weź głęboki oddech i skasuj ją
3. Nie odpowiadaj agresją na agresję. W ten sposób jedynie prowokujesz hejtera do dalszego obrażania
4. Nie lajkuj, nie udostępniaj hejterskich komentarzy. W ten sposób jedynie zwiększasz ich zasięg
5. Jeżeli możesz, kasuj nienawistne komentarze
6. Zgłaszaj hejt i mowę nienawiści, korzystając z opcji dostępnych 
na forach lub w mediach społecznościowych.
7. Nie każda krytyka to hejt. Odróżniaj hejt od konstruktywnej krytyki
8. Gdy coś ci się nie podoba lub denerwuje, wyraź to kulturalnie
9. Nie rezygnuj z tego, co robisz, myślisz i mówisz tylko ze względu 
na hejterów
10. Jeżeli nie możesz poradzić sobie z hejterem, zgłoś to osobie 
zaufanej lub zadzwoń do telefonu zaufania: 116-111

Ile szkół podstawowych będzie 
w Giżycku po planowanej przez rząd 
likwidacji gimnazjów? Na to pytanie 
trudno dziś jeszcze udzielić jednoznacznej 

Reforma oświaty – na decyzję czekamy do marca
odpowiedzi. Na razie rozważane są różne 
warianty, analizowana jest m.in. sytuacja 
demograficzna (w Giżycku fatalna – 
w ciągu kilkunastu lat liczba uczniów 
zmniejszyła się o około 1050, czyli „ubyły” 
nam dwie szkoły), trwają dyskusje o 
możliwych zagrożeniach (dotyczących 
np. utraty miejsc pracy przez nauczycieli 
i pracowników administracji). Reformie 
systemu oświaty, która rozpocznie się 
we wrześniu tego roku, poświęcone 
było otwarte posiedzenie Komisji Spraw 
Społecznych giżyckiej Rady Miejskiej, 
zorganizowane 7 grudnia w porcie 
„Ekomarina”. 

- W styczniu lub lutym radni muszą 
podjąć uchwałę w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół w naszym mieście 
do nowego ustroju szkolnego  – mówi 
Piotr Szulc, dyrektor Miejskiego Zespołu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku. – 
Zostanie ona przedstawiona kuratorowi 
oświaty i związkom zawodowym, które 
będą miały 21 dni na jej zaopiniowanie, 
przy czym wiążąca dla nas, jako 
samorządu, będzie opinia kuratora. Do 31 
marca Rada Miejska w Giżycku podejmie 
kolejną uchwałę, określającą ostatecznie, 
jakie szkoły będą funkcjonować w naszym 
mieście po reformie oświatowej.

Rok szkolny 2017/2018 to dopiero 
początek fazy wygaszania gimnazjów, 
które przestaną funkcjonować w roku 2019.

           Bogusław ZawadzkiPiotr Szulc, dyrektor MZOSiP w Giżycku
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Kampanię rozpropagowano we wszystkich 
szkołach, na portalach społecznościowych, na 
miejskich portalach i w mediach. Nauczyciele 
otrzymali polecenie 
rozesłania rodzicom 
(za pośrednictwem 
dziennika elektro-
nicznego) informacji 
o problemie agresji 
wśród młodzieży, w 
klasach przeprowa-
dzono pogadanki 
dotyczące cyber-
przemocy i prelekcje z udziałem policji oraz 
straży miejskiej  Do szkół przekazano filmy 
edukacyjne, nagrodzone w ogólnopolskim 

Władze miasta rozpoczęły kampanię „Giżycko mówi NIE dla hejtu”. To pokłosie tragicznego wydarzenia z końca 
ubiegłego roku, które uruchomiło falę agresji w sieci.
- Chcielibyśmy, aby nasz przekaz trafił do tych, którzy, często nawet nie do końca świadomi konsekwencji, 
rozniecają negatywny ogień – mówią inicjatorzy akcji, dodając, iż nie dotyczy ona wyłącznie młodzieży.

konkursie „NIE cyberprzestępczości”, któ-
re na prośbę Urzędu Miejskiego do Giżycka  
przesłało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

i Administracji. W 
emitowanym w te-
lewizyjnej „Dwójce” 
porannym pro-
gramie „Pytanie 
na śniadanie” o 
prowadzonej nad 
Niegocinem kam-
panii opowiadał bur-
mistrz Wojciech 

Iwaszkiewicz. 
- Cios w sieci jest odpowiednikiem ude-

rzenia w „realu” – powiedział na antenie 

szef giżyckiego Ratusza. – Musimy stanow-
czo określać granicę krytyki dozwolonej. 
Przekroczenie tej granicy i każdy przypadek 
mowy nienawiści, zwłaszcza tej na pogra-
niczu groźby karalnej, należy piętnować i 
tępić. 

Dyrektorom szkół burmistrz polecił trak-
towanie przemocy internetowej na równi 
z przemocą fizyczną. Kampania „Giżycko 
mówi NIE dla hejtu” będzie prowadzona do 
odwołania. Wsparcie akcji, która szerokim 
echem odbiła się w całym kraju, zadeklaro-
wało wiele osób i instytucji. W najbliższym 
czasie powstanie prawdopodobnie spot do-
tyczący walki z cyberprzemocą. 

             Bogusław Zawadzki
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Mazurski konwój w osobach Katarzyny Polewczak, przewodniczącej 
Oddziału Mazurskiego Związku Ukraińców w Polsce, i Andrzeja Dębka z 
Urzędu Miejskiego w Giżycku, dostarczył do Dubna zabawki, artykuły szkolne, 
książeczki, słodycze, a także środki higieniczne i inne potrzebne rzeczy dla 
poszkodowanych w krwawych walkach na wschodzie kraju. Na Ukrainę trafiły 
również książki, które uzupełnią księgozbiór biblioteki prowadzonej przez 
Towarzystwo Kultury Polskiej w Dubnie. 

„Dary przekazujemy z serdecznymi pozdrowieniami od wszystkich 
ofiarodawców i zapewniamy o naszym wsparciu. Wyrazem dobrej myśli, 
którą kierujemy z Giżycka do Dubna, są również rysunki z „Pozdrowieniami 
z Giżycka”, wykonane przez giżyckie dzieci” – napisał burmistrz Wojciech 
Iwaszkiewicz w liście adresowanym do mera partnerskiego miasta 
Wasyla Antoniuka, dołączając życzenia świąteczno-noworoczne od 
wszystkich giżycczan.

W dowód wdzięczności za pomoc w postaci darów mer Dubna przekazał 
gościom z Giżycka pakiet słodkości – cukierki dla dzieci z Mazur.   
                       Bogusław Zawadzki

AKTUALNOŚCI

Lista nagrodzonych w akcji „Czyste Giżycko – pokaż klasę, posprzątaj 
po swoim psie”, wydłużyła się o kolejne trzy nazwiska. Laureatami listopada 
zostali: Henryka Lisiewska, Agata Dziekońska i Tomasz 
Budzicki. Gratulujemy i przypominamy, że do akcji można się włączyć 
w dowolnym momencie. Szanse na wygranie nagród ma każdy właściciel 
czworonoga, regularnie sprzątający po swoim pupilu, a warunkiem wzięcia 
udziału w losowaniu upominków jest wypełnienie formularza, udostępnionego 
przez straż miejską. Regulamin akcji znajdą Państwo na miejskich stronach 
internetowych; www.gizycko.pl i www.mojegizycko.pl.                           bz

Posprzątali, więc wygrali

Słodka podzięka za dary
Giżycczanie już po raz trzeci wsparli mieszkańców 
Dubna – naszego miasta partnerskiego. W połowie 
grudnia dary dla dzieci, a także dla żołnierzy 
poszkodowanych w walkach z prorosyjskimi 
separatystami, zawieziono na Ukrainę. 

Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów 
alkoholowych! Czy pamiętacie, że 31 stycznia upływa 
termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży? Do 
końca miesiąca należy również wpłacić pierwszą ratę 
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 

Zapominalscy (a takich u nas co roku nie brakuje) będą mieli 
dodatkowy miesiąc na dopełnienie formalności, ale wówczas zostanie im 
naliczona dodatkowa opłata. Jeśli jednak w ciągu 30 dni nadal nie wywiążą 
się z obowiązków, stracą koncesję, a o ponowną zgodę na sprzedaż 
„procentów” będą się mogli starać najwcześniej po sześciu miesiącach od 
dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 

- W oświadczeniu prosimy o podanie wartości sprzedaży z dokładnością 
co do grosza – mówi Ewa Ostrowska, dyrektor Centrum Profilaktyki 
Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku. – Wszystkie dane powinny 
być poparte odpowiednimi dokumentami.

Wpłat można dokonywać w kasie giżyckiego Urzędu Miejskiego (pokój 
nr 101, I piętro) w godz. 9.00-14.00) lub na rachunek bankowy: Bank PKO 
S.A. O/Giżycko 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306 z dopiskiem: „opłata za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” oraz adresem 
punktu sprzedaży napojów alkoholowych. Szczegółowe informacje - 
Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, al. 1 Maja 14 
(Urząd Miejski, niski parter) oraz pod nr tel. 87/429-13-36.                  bz

ZACHOWAJ KONCESJĘ

Pracownicy Urzędu Miejskiego i funkcjonariusze straży miejskiej mają 
prawo do kontroli nieruchomości w zakresie termicznego przekształcania 
odpadów.

- Jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie spalania odpadów w 
paleniskach domowych,  właściciel nieruchomości jest obowiązany wpuścić 
na swój teren osoby uprawnione do przeprowadzenia takowej kontroli 
– mówi Maciej Ambroziak, komendant straży miejskiej w Giżycku. – 
Kontrolerzy pobierają próbki z paleniska do specjalnych pojemników, spisują  
protokoł i wysyłają pobrany materiał do badań. Analiza próbek pozwala w 
sposób bardzo dokładny określić, co w danym palenisku zostało spalone. 

Przypominamy, że za spalanie odpadów w piecach grzewczych, 
kominkach i innych paleniskach grozi kara aresztu albo grzywny. Ponadto 
osoba, u której stwierdzono utylizację substancji niedozwolonych (szmat, 
plastiku i innych przedmiotów wytwarzających gesty dym czy przykry 
zapach), musi pokryć koszty przeprowadzonej analizy pobranych próbek.           
                             bz

Węglem i drzewem, a nie szmatami

P.P.H. KOSTRZEWA sp.j. zatrudni: monterów kotłów, lakier-
ników, ślusarzy, spawaczy MAG lub TIG (z uprawnieniami), kontrole-
rów jakości, operatorów maszyn CNC. Zapewnione: przeszkolenie i 
umowa o pracę. CV należy złożyć osobiście w siedzibie firmy na ul. 
Przemysłowej 1 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@
kostrzewa.com.pl.

•

SZUKASZ PRACY?
SZUKASZ PRACOWNIKA?

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

Tablicę poświęconą działaczom „Solidarności”, internowanym w cza-
sie stanu wojennego, odsłonięto 11 grudnia 
na murze pamięci narodowej przy sanktu-
arium Świętego Brunona. Władze Giżycka 
podczas uroczystości reprezentował bur-
mistrz Wojciech Iwaszkiewicz, który 
składając wiązankę pod płytą podziękował 
inicjatorom przedsięwzięcia, dodając, iż 
„Solidarność ma wiele znaczeń, ale najważ-
niejsza jest solidarność, którą – jako Polacy 
– na co dzień nosimy w sercach”.   
                             bz

W hołdzie internowanym

Firma PRESCOT poszukuje pracowników. Wymagania: mi-
nimum roczne doświadczenie w handlu hurtowym, umiejętność 
prowadzenia rozmów handlowych, umiejętność samodzielnej orga-
nizacji pracy.Firma ze swojej strony oferuje: atrakcyjne wynagrodze-
nie, samochód służbowy, telefon komórkowy. Kontakt: PRESCOT                                   
Sp. z o.o.Gajewo, ul. Suwalska 6B, 11-500 Giżycko, tel. 87/428-21-18, 
tel./fax. 87/428-17-09

Giżycka delegacja w Dubnie. Drugi z lewej Andrzej Dębek, w środku 
Katarzyna Polewczak, obok niej mer Dubna Wasyl Antoniuk
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Wygrała „Szansę na sukces”, a z legendarnej opolskiej 
sceny podbiła serca wielu tysięcy Polaków, którzy 
uznali ją za najlepszą debiutantkę najpopularniejszego 
w naszym kraju festiwalu piosenki, przyznając w 
głosowaniu Nagrodę im. Anny Jantar. Na scenie 
nieprzerwanie od ponad dwóch dekad. Koncertuje w 
kraju i za granicą, w dorobku ma kilka płyt solowych 
i kilkanaście albumów nagranych z zespołami. Od 
zawsze giżycczanka, od dawna wokalistka, od kilku 
miesięcy szczęśliwa mama. Z wielką przyjemnością 
zapraszamy Państwa na rozmowę z VIOLĄ 
BRZEZIŃSKĄ. 

Witaj w domu! Zacznę od tego, że wspaniale Cię znowu 
widzieć i że jak zwykle przepięknie wyglądasz.
Ooooo, bardzo Ci dziękuję za tak miłe słowa (uśmiech).

Kiedy dowiedziałem się, że zaśpiewasz w Giżycku, 
natychmiast wróciły wspomnienia sprzed lat, z 
naszego pierwszego spotkania. Pamiętasz, kiedy i 
gdzie się poznaliśmy?
Hmmm, to było tak dawno, że mogę się pomylić, ale pewnie był to rok 
1995, po koncercie opolskich „Debiutów”. Kawiarnia „Ekran”?

Miejsce się zgadza, rok też, ale Twoja wygrana w Opolu 
była okazją do naszej drugiej już rozmowy. 
Czyli pierwsza musiała być po „Szansie na sukces”?

Tak, właściwie to między „Szansami” – po wygranej 
w odcinku, a przed wielkim triumfem w finale w Sali 
Kongresowej. Niełatwo było Cię odszukać…
No tak, mieszkałam już wtedy w Warszawie. Pamiętam, że telefony 
komórkowe nie były tak powszechne jak dziś, a o czymś takim jak 
internet w Polsce słyszało niewielu. I jak mnie wtedy znalazłeś?

Ma się te swoje sposoby (śmiech). Pierwszy trop był 
błędny, bo do redakcji dotarła wiadomość, że „Szansę” 
wygrała giżycczanka o nazwisku Bagińska. Trochę 
czasu zmarnowałem w poszukiwaniu rzeczonej, aż 
okazało się, że chodzi jednak o Brzezińską, której 
mama pracuje w hurtowni ABC. Po nitce do kłębka…
Ach, mama… No tak, rzeczywiście, teraz sobie przypominam.

Minęły ponad dwie dekady, a u nas – zobacz – jakby „po 
dawnemu”. Ja nadal w mediach, Ty wciąż na scenie.

MUZYKA WCIĄŻ JEST MOJĄ PASJĄ,        ALE NIE JEST JUŻ NAJWAŻNIEJSZA
Taka widać nasza droga. Nie zawsze prosta, czasem kręta, raz z górki, 
raz pod górkę, ale jakże ciekawa, prawda? 

Zaiste. Pamiętam Cię jako drobniutką roześmianą 
dwudziestolatkę z niewielkim plecaczkiem, która 
miała trzy marzenia: śpiewać, śpiewać i jeszcze raz 
śpiewać. Mówiłaś wówczas, że muzyka jest dla Ciebie 
najważniejsza. Coś się przez te lata przewartościowało 
w Twojej życiowej hierarchii?
Zdecydowanie tak. Dojrzałam. Wprawdzie muzyka jest nadal moją 
wielką pasją, ale nie jest już numerem jeden. Dziś wiem, że pasja 
może człowieka zniszczyć, przysporzyć cierpień i tego, niestety, kilka 
razy w życiu przez muzykę dane mi było doświadczyć. Dlatego tym, co 
od długiego czasu cenię sobie najbardziej, jest bycie wiernym sobie, 
swoim ideałom, życie w harmonii ze sobą, innymi ludźmi i Bogiem. 
Kariera? To szumnie brzmiące słowo. Rodzina jest tym, co daje radość, 
spokój i siłę.

Często wracasz do czasów „Szansy” i opolskich 
„Debiutów”?
O wiele większym sentymentem darzę dużo wcześniejszy okres, w 
którym kształtowała się ta moja artystyczna dusza. Mówię o czasach, 
gdy moją sceną był rodzinny dom, w którym z dezodorantem w 
dłoni, imitującym mikrofon, przed lustrem „koncertowałam” dla 
wyimaginowanej publiczności. Myślę też o czasach, w których 
wkręcałam się do każdego możliwego konkursu piosenki w szkole czy 
na koloniach, byle tylko śpiewać. To są te najcudowniejsze dla mnie 
wspomnienia. A „Szansa” i Opole? Oczywiście pomogły mi przestać 
być anonimową i w jakimś stopniu zrealizować moje marzenia związane 
z muzyką. Ale były też początkiem drogi, która – gdy już się na niej 
znalazłam – okazała się być nie do końca tą moją wyśnioną drogą. 

Znam takich, którzy twierdzą, że nie wykorzystałaś 
swojej szansy na sukces. A mówią tak, bo… nie widują 
Cię w mediach. 
Prawda jest taka, że w pewnym momencie najzwyczajniej w świecie 
odpuściłam. Nie mam już ciśnienia bycia kimś znanym, popularnym, 
które miałam te ponad dwadzieścia lat temu. W wielu sytuacjach mogłam 
postąpić inaczej, ale zawsze robiłam tak, by być w zgodzie z własnymi 
wartościami. I nigdy tego nie żałowałam. Przykład? Przed paroma 
laty zgłosiłam się na casting do zespołu. Wygrałam i… natychmiast 
zrezygnowałam, bo tym zespołem okazała się grupa „Ich Troje”, z którą 
trudno byłoby mi znaleźć jakąkolwiek wspólną nić. To, że faktycznie nie 
za często pojawiam się w mediach, nie jest równoznaczne z tym, że 
nie ma mnie na scenie. Jestem! Sporo koncertuję, i to zarówno w kraju, 
jak i za granicą, mam swoją publiczność, nagrywam, sprzedaję płyty. 
Jest dobrze. Takie medialne wyciszenie ma też duże plusy w postaci 
braku zainteresowania ze strony „pudelków”, „kozaczków” czy innych 
plotkarskich portali i kolorowych pisemek goniących za tanią sensacją. 
Ich zdaniem Viola Brzezińska wiedzie nudne życie i… przy tej wersji 
pozostańmy. Wszystkim będzie się zdrowiej żyło (uśmiech). 

Bardzo dbasz o swoją prywatność? O Violi – wokalistce 
w sieci można znaleźć bardzo dużo, ale już o Twoim 
życiu pozaestradowym – praktycznie nic. 
Staram się chronić siebie i swoich najbliższych, bo wiem, jaką krzywdę 
można wyrządzić człowiekowi, rozpowszechniając o nim wyssane z 
palca rzeczy. Kiedyś jedna z gazet opisała historię mojego rzekomego 
uczucia do pewnego saksofonisty. Pomijając fakt, iż z tym chłopakiem 
nigdy nie łączyło mnie nic poza zwykłą znajomością, włożono mi w usta 
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MUZYKA WCIĄŻ JEST MOJĄ PASJĄ,        ALE NIE JEST JUŻ NAJWAŻNIEJSZA
słowa, których nigdy nie powiedziałam, zamieszczono nasze zdjęcia, 
na których jesteśmy osobno. Żaden z dziennikarzy nie rozmawiał, ani 
ze mną, ani z nim, a jednak powstała poczytna historyjka. Skrzywdzono 
mnie, tego muzyka i jego dziewczynę, którą bardzo dobrze znałam. 

Hmmm, no to mam problem, bo chciałem przez 
chwilę zabawić się w taki tabloid i zadać Ci pewne 
niedyskretne pytanie…
No, spróbujmy.

Podobno w lutym w Twoim życiu pojawił się nowy 
mężczyzna…
(śmiech) Tak, to prawda. Mój mąż i ja zostaliśmy szczęśliwymi 
rodzicami małego Franusia. 

Czyli moi niezawodni informatorzy znowu nie zawiedli. 
Da się pogodzić pracę na scenie z rolą młodej mamy?
Jakoś daję radę, choć czasem nie jest łatwo. Oczywiście staram się 
nie odstępować Frania na krok, latem uczestniczył w mojej trasie 
koncertowej za oceanem, ale czasem zachodzi konieczność krótkiej 
rozłąki. A ja bardzo źle znoszę takie sytuacje. 

Śpiewasz mu kołysanki na dobranoc?
Śpiewam, ale to nie są nie kołysanki, tylko takie – powiedziałabym – 
eufemizmy, spontanicznie wymyślone w danej chwili, których po jakimś 
czasie już sama nie pamiętam (śmiech). Sądząc po reakcjach synka, 
bardzo mu się to podoba. 

Jesteś żoną, mamą, robisz to, co kochasz. Kobieta 
spełniona. Nie myślałaś o tym, by – idąc z duchem 
czasu i panujących trendów – napisać książkę? 
Materiału na ciekawą autobiografię życie Ci przecież 
nie poskąpiło. 
Pozostaje kwestia tego, czy po pierwsze: ktoś by taką książkę zechciał 
wydać, po drugie: czy ktoś by ją później kupił. Nie jestem do końca 
przekonana, czy przeżyłam już tyle ciekawych rzeczy, by móc podzielić 
się swoim życiem z innymi. Generalnie bardzo lubię pisać, a swój 
literacki debiut miałam kilka lat temu w przewodniku „Polska według 
kobiet”, w którym opisałam Giżycko i wieś Rogóż, w której mieszkała 
moja babcia. Autobiografia Violi Brzezińskiej? Nie planowałam, ale kto 
wie? Zainspirowałeś mnie.

No to może zanim książka, to nowa płyta?
Na pewno tak. Powoli rodzą się w mojej głowie nowe koncepcje. 

A kiedy ponownie usłyszymy Cię w Giżycku?
Dobre pytanie. Mam nadzieję, że całkiem niedługo. Po Jarmarku 
Bożonarodzeniowym pani dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury 
stwierdziła, że chętnie zaprosi mnie na koncert z całym moim zespołem. 
Chłopaki z zespołu uwielbiają Giżycko, które świetnie znają przede 
wszystkim z moich licznych opowieści. A dwóch z nich kilkakrotnie 
spędziło tutaj rodzinne wakacje. 

Wiedzą, co dobre. Dziękuję Ci serdecznie za miłe 
spotkanie. 
I ja dziękuję.

       Rozmawiał: Bogusław Zawadzki

VIOLA BRZEZIŃSKA  urodziła się 25 października 1975 roku w Giżycku. Na szerokie muzyczne wody 
wypłynęła dwadzieścia lat później po wygranej w finale telewizyjnej „Szansy na sukces”, w którym fantastycznie 
zaśpiewała przebój Alicji Majewskiej „Jeszcze się tam żagiel bieli”. W tym samym roku piosenką Bajmu „U 
stóp szklanych gór” wygrała koncert „Debiuty” na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Bardzo udany rok 1995 
zaowocował tytułem „Giżycczanki Roku”, przyznanym przez lokalną gazetę, a magazyn „Pani” zaliczył ją do 
grona stu najpopularniejszych Polek. Do stolicy krajowej piosenki wróciła rok później, w koncercie „Premiery” 
wykonując utwór „Szarości me”, specjalnie dla niej napisany przez Jacka Cygana i Piotra Rubika. Przez sześć 
lat Viola współpracowała z warszawskim Teatrem Buffo, występując m.in. w popularnym musicalu „Metro” w 
reżyserii Janusza Józefowicza. W kolejnych latach uczestniczyła w wielu muzycznych projektach w kraju i 
za granicą, koncertując, nagrywając płyty z zespołami oraz ścieżki dźwiękowe do filmów, współpracując ze 
znanymi artystami (m.in. Chrisem de Burgh’em, Krzysztofem Krawczykiem, Robertem Jansonem, Mietkiem 
Szcześniakiem, Krzesimirem Dębskim, grupą „De Mono” i rodziną Pośpieszalskich). W roku 2008 wydała 
swoją pierwszą solową płytę „Przystań”, cztery lata później ukazał się drugi krążek Violi, zatytułowany „A2”. 
Kolejnym  albumem były dedykowane dzieciom „Opowieści z Mądrej Księgi” (2014), a najnowsze wydawnictwo 
„Classical” trafiło do sklepów w ubiegłym roku. Przed ostatnimi świętami Viola nagrała „Kolędę syryjskich i 
polskich rodzin”, którą podczas Bożego Narodzenia śpiewano w kościołach w całym kraju, a teledysk z tym 
utworem gościł na antenach publicznych i komercyjnych stacji telewizyjnych. Więcej o Violi Brzezińskiej znajdą 
Państwo na jej stronie internetowej: www.violabrzezinska.pl.

Viola podczas koncertu w Stanach Zjednoczonych
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Dobro wraca i tak jest w przypadku 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
która co roku wspiera placówki medyczne 
w zakupie nowoczesnego sprzętu, ratują-
cego zdrowie i życie głównie małym pa-
cjentom (choć w ostatnich latach pomaga 
także seniorom). Z corocznego „grania” 
w przeszłości korzystał również giżycki 
szpital, któremu Orkiestra podarowała 

m.in. pulsoksymetr (do pomiaru saturacji krwi), dwa inkubatory, wagę 
niemowlęcą, ssak elektryczny, miernik bilirubiny (do bezinwazyjnego 
pomiaru żółtaczki), kardiomonitor, pompy strzykawkowe czy urządze-
nie do przesiewowego badania słuchu. Gorąco zachęcamy więc do 
zapełnienia Orkiestrowych skarbonek podczas 25. Finału WOŚP, za-
planowanego na 15 stycznia. Tego dnia na ulicach Giżycka kwestować 
będzie około 100 wolontariuszy, planowane są również licytacje (przed-
mioty do licytacji można przynosić do tymczasowej siedziby GCK na 
basenie, tel 87/428-43-26). Czy nasz ubiegłoroczny rekord, czyli ponad 

SIEMA, czyli ZAGRAJMY TO JESZCZE RAZ
52 tysiące złotych, zostanie pobity? Oby, choć nie o rekordy w Orkie-
strze chodzi – tu każdy grosz jest bezcenny. W chwili oddawania do 
druku tego numeru „Mojego Giżycka” na przysłowiowy ostatni guzik do-
pinane były sprawy organizacyjne dotyczące WOŚP, szczegóły znajdą 
Państwo na miejskich stronach internetowych (www.gizycko.pl, www.
mojegizycko.pl) oraz na plakatach w mieście. Organizatorem tegorocz-
nego Finału WOŚP nad Niegocinem jest jak zwykle Giżyckie Centrum 
Kultury, a sztab Orkiestry będzie się mieścił w porcie „Ekomarina”. 

          Bogusław Zawadzki

TYLE „UGRALIŚMY” W GIŻYCKU
(dane z Działu Obsługi Sztabów Fundacji WOŚP)

rok 2012 – 38 964, 05 zł
rok 2013 – 42 491, 67 zł
rok 2014 – 37 156, 95 zł
rok 2015 – 35 354, 68 zł
rok 2016 – 52 072, 53 zł

„Pokój i Dobro” – to zawołanie Św. Franciszka z Asyżu jest hasłem 
przewodnim tegorocznego Orszaku, który przemierzy ulice ponad 500 
miejscowości. W Giżycku organizatorem przedsięwzięcia jest Parafialny 
Oddział Akcji Katolickiej przy kościele Św. Maksymiliana M. Kolbego, 
a partnerami są władze miasta, wszystkie giżyckie parafie, parafialne 
oddziały AK, szkoły, harcerze z miejscowego Hufca i instytucje kultury. 

- 6 stycznia o godz. 13.00 ruszamy spod kościoła na ul. Moniuszki 
– informuje ksiądz Mariusz Pawlina z parafii na Wilanowie. – Trasa 
przemarszu wiedzie ul. Moniuszki, Olsztyńską, pl. Grunwaldzkim, 
ul. Warszawską, Kętrzyńskiego, Traugutta, Pionierską i I. Dyw. im. 
Tadeusza Kościuszki na plac Piłsudskiego. W trzech punktach, to jest 
przy ul. Olsztyńskiej, kościele ewangelickim i sanktuarium Św. Brunona, 
zostaną odegrane sceny z jasełek, a przy stajence złożymy uroczysty 
pokłon Dzieciątku i Świętej Rodzinie. 

Uczestnicy Orszaku otrzymają korony i plakietki. Honorowy 
patronat nad Orszakiem objęli: biskup ełcki Jerzy Mazur oraz 
burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz. W Orszaku po raz 
piąty weźmie udział Romuald Kamiński, ełcki biskup pomocniczy. 

          Bogusław Zawadzki

Mędrcy przybędą z innej strony
Królowie: Kacper, Melchior i Baltazar po raz piąty pojawią się na ulicach Giżycka. Tym razem do 
betlejemskiej stajenki na placu Piłsudskiego dotrą jednak inną trasą niż w ostatnich czterech latach. 
Orszak Trzech Króli ruszy bowiem nie spod kościoła Świętej Anny, ale z drugiej strony miasta – spod 
kościoła Ducha Świętego Pocieszyciela.

„K+M+B” czy „C+M+B”?

Epifania, czyli Święto Trzech 
Króli (zwane także Świętem Ob-
jawienia Pańskiego), jest jednym 
z najważniejszych świąt kościel-
nych. Wierni obchodzą je na 
pamiątkę wizyty trzech mędrców 
(magów), którzy przybyli do Betle-
jem (najprawdopodobniej z Persji 
lub Babilonu), aby oddać hołd ma-
łemu Jezusowi. W darze przynie-
śli mu złoto, kadzidło i mirrę, tym 
samym uznając go za kogoś niezwykłego, kogoś równego sobie – za króla, 
którego przyjście wielokrotnie przepowiadano. 

- Niektóre źródła podają, że mędrcy przybyli do Betlejem, gdy Jezus 
miał już dwa lata – mówi ksiądz dziekan Zdzisław Mazur (na zdjęciu), 
proboszcz sanktuarium Św. Brunona w Giżycku. – Z kolei grupa innych 
historyków kościelnych twierdzi, że pokłon Dziecięciu Bożemu złożyło nie 
trzech, lecz dwunastu przybyszów ze Wschodu. Początkowo nie określano 
ich imion, dopiero w X-XI wieku poznaliśmy Kacpra, Melchiora i Baltazara. 

I to właśnie pierwsze litery tych imion pojawiają się 6 stycznia na 
drzwiach mieszkań wielu polskich rodzin. Wierni piszą je kredą, poświęco-
ną tego dnia w kościołach. Ksiądz Zdzisław Mazur zwraca jednak uwagę 
na fakt, iż powiązanie napisu „K+M+B” z potencjalnymi imionami mędrców 
jest wyłącznie umowne. W innych krajach te imiona brzmią zupełnie ina-
czej, a na drzwiach pisze się „C+M+B”, co także tłumaczone jest na kilka 
sposobów. Taki skrót może bowiem oznaczać np.: „Christus Mansionem 
Benedicat” (Niech Chrystus błogosławi temu domowi), „Cogito+Matrimo-
nium+Baptismus” (poznanie, wesele, chrzest) lub „Chrystus Multorum Be-
nefactor” (Chrystus Dobroczyńcą Wielu). 

- Niezależnie od tłumaczenia trzy litery na drzwiach to znak, że w tym 
domu mieszkają „ludzie Chrystusowi”, a nie zwolennicy Heroda – uśmiecha 
się ksiądz Mazur.
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ŚMIGUS-DYNGUS PRZED BOŻYM NARODZENIEM
Można powiedzieć, że prawie wszystko się udało. Prawie, bo kompletnie zawiodła aura – zamiast śniegu, który powinien być naturalnym 

tłem dla Jarmarku Bożonarodzeniowego,  mieliśmy – niczym na Wielkanoc - prawdziwy śmigus-dyngus z nieba. Ulewny deszcz zniechęcił wiele 
osób do wyjścia z domów, ale ci, którzy 11 grudnia mimo wszystko tłumnie przybyli na miejskie targowisko, nie żałowali ani tej decyzji (mimo 
przemoknięcia do suchej nitki), ani świetnie tego dnia wydanych pieniędzy.                    Bogusław Zawadzki

Część artystyczną Jarmarku rozpoczął występ aktorów z teatru 
młodzieżowego „Tenebris”, działającego przy Giżyckim Centrum Kultury

Przedszkolaki śpiewające kolędy i pastorałki, czyli miód dla oczu i 
uszu. Na scenie muzykalne maluchy z przedszkola „Bajka”

Mimo kapryśnej aury nie brakowało 
kupujących i oglądających

Dużym wzięciem cieszyły się stoiska z 
żywnością…

… a wielu gości Jarmarku ciągnęło pod 
jemiołę

W rodzinnym mieście wystąpiła Viola Brzezińska. Nasza wokalistka 
zaprezentowała się nie tylko w świątecznym repertuarze, ale także w 
kilku utworach ze swoich solowych płyt, sprawiając, że publiczność 
zapomniała o ulewie

Akcję „Świąteczne Anioły”, podczas której zbierano pieniądze na 
paczki dla dzieci z mniej zamożnych rodzin, przeprowadzono już po 
raz siódmy. „Aniołem” zostaje właśnie ośmioletni Zoran Sroka, z lewej 
Krystyna Janik
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10 WYDARZENIA

Tak, jestem szczęściarą!
Maria Pakulnis wróciła do Giżycka – niestety, nie 
na stałe. 10 grudnia pochodząca znad Niegocina 
aktorka promowała w rodzinnym mieście wydaną we 
wrześniu książkę „Sceny kuchenne”, którą napisała z 
przyjacielem Januszem Mizerą. 

Na spotkanie ze znaną krajanką Do hotelu „St. Bruno” przybyło 
kilkadziesiąt osób. Zainteresowanie książką, w której można znaleźć nie 
tylko przepisy kulinarne, ale i krótkie opowiadania, przeszło najśmielsze 
oczekiwania – przygotowane na promocję ostatnie egzemplarze „poszły 
w ludzi” jeszcze przed rozpoczęciem wieczoru autorskiego. Maria 
Pakulnis opowiadała nie tylko o kulisach powstawania książki, ale 
również o okresie swojego dzieciństwa i lat młodzieńczych.

- To był czas i ciężki, i czasami smutny, ale również pełen takiego 
szczęścia podwórkowego, szczęścia szkolnego – powiedziała aktorka. 
- Miałam tutaj tyle niesamowitych przeżyć i myślę, że to wszystko, 
czego zaznałam w dzieciństwie, w pewnym sensie ukształtowało moją 
wyobraźnię i wrażliwość. Dostałam tu pierwszą szkołę i życia, i obcowania 
z naturą, co było wspaniałym wstępem do mojego późniejszego życia 
zawodowego. Jestem prawdziwą szczęściarą, szczęściarą dumną z 
tego, że pochodzę z Giżycka.         Bogusław Zawadzki

„SCENY KUCHENNE”
rozdział „Pocztówki z Giżycka”

Kiedy brałam do ręki książkę o Giżycku, tę ze starymi 
pocztówkami, z których każda opowiadała odrębną 
historię, nie myślałam, że zobaczę na nich siebie. 
Choć zawierała wyblakłe i pożółkłe zdjęcia z początku 
ubiegłego wieku, czułam się tak, jakbym znajdowała się 
na wszystkich. Nad brzegiem jeziora Niegocin rozciąga 
się miejscowość o niezwykle burzliwej i ciekawej historii 
oraz przecudownej architekturze – domy z czerwonej 
cegły zachwycają do dziś kunsztem ich projektantów i 
budowniczych. Oglądałam pocztówki i przenosiłam się 
wprost na ulice, które znałam doskonale: droga z domu 
do szkoły, do sklepu, przejście i obrotowy most nad 
kanałem, który działa do dzisiaj. Czułam chłód i ciepło na 
przemian. Czułam zapach zieleni, kłócący się z portową 
wonią napływającą od strony kanału. Czułam aromat 
ryb smażonych w okolicznych restauracjach i nie tylko. 
Wszak Giżycko „rybą stoi” ze względu na swoje cudowne 
położenie. Nawet w herbie ma ryby. (…) Za każdym razem, 
kiedy zaczynamy gotowanie jakichkolwiek rybnych dań, 
przychodzi mi na myśl Giżycko (…).

„SCENY KUCHENNE”
rozdział „Lodowisko”

Zamarznięte jezioro Niegocin wygląda jak zasypana 
śniegiem tundra – ogromna bezkresna przestrzeń, która 
każdej zimy zamienia się w największe lodowisko, którego 
przemierzenie wydaje się niemożliwe. Niemożliwe? Dla 
kogo? Być może dla dorosłych, dla których wyobraźnia 
stanowi nierzadko barierę nie do pokonania. Teraz, bo 
przecież nie dawno temu… W czasach, które mam na myśli, 
dzieci pozostawione były same sobie. Wtedy nikt nikogo 
nie uczył pływać, a wszyscy umieli. Nikt nikogo nie uczył 
jeździć na łyżwach, a wszyscy umieli. Potrzeba była matką 
wszystkiego, nie tylko wynalazku. To wówczas zaczęła się 
moja przygoda z łyżwami, najszybszym środkiem lokomocji, 
dzięki któremu można było dostać się na drugą stronę 
jeziora. Zakładało się na nogi fantastyczny na tamte czasy 
sprzęt i dalejże przez taflę, kto szybciej! Zimy trwały pół roku, 
a temperatura spadała do minus 30 stopni. Nikt nie patrzył, 
czy lód jest wystarczająco gruby. Najbardziej zależało nam, 
żeby jak najszybciej dotrzeć na drugi brzeg, gdzie czekały 
Wilkasy, i nie dostać się pod lód. Nie wpaść do przerębli. 
Chociaż czasami, kiedy pruliśmy z szybkością zbliżoną 
do prędkości fiata 126p, słychać było trzaski pękającej za 
nami tafli… (…). Powroty zdarzały się różne – bywało, że 
wracaliśmy na łyżwach, bywało, że szliśmy brzegiem jeziora, 
bo było już ciemno i strach paraliżował nawet największych 
bohaterów. Wymęczeni, zziębnięci i wygłodniali, ale 
szczęśliwi, marzyliśmy tylko o jednym – żeby się ogrzać i 
zjeść coś gorącego. W domu najczęściej czekała zupa do 
odgrzania albo kartoflana babka do odsmażenia. Delicje. 

Maria Pakulnis i uczestniczki grudniowego spotkania Książki z autografem autorki uzupełniły domowe biblioteki wielu giżycczan
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11SAMORZĄD

Połowa kadencji to dobry czas na pierwsze podsumo-
wania. Każdy proces musi przejść przez pewne fazy po-
średnie – planowania, organizacyjną i przygotowawczą, 
aby dojść do etapu  realizacji, na który wszyscy czekają 
i który jest najbardziej dostrzegalny. Pierwsze dwa lata 
to intensywna praca związana z opracowywaniem doku-
mentacji i projektów, uzyskiwaniem pozwoleń i finanso-
wania. Ta faza jest bardzo czasochłonna i często trwa o 
wiele dłużej niż faza wykonania, tym bardziej że wszyst-
kie samorządy długo czekały na ogłoszenie konkursów 
o dofinansowanie. Wszystko jednak na to wskazuje, że 
dwa najbliższe lata to będzie czas wielu realizacji. Roz-
poczynając zarządzanie miastem należało w pierwszej 
kolejności zająć się przede wszystkim ustabilizowaniem 
finansów, aby móc jak najefektywniej spełniać potrzeby 
giżycczan.

FINANSE (2015 -2016 )
Spłacone kredyty – 9 000 000 zł
Planowane i niezaciągnięte kredyty - 6 000 000 zł
Zaciągnięte kredyty – 0 zł
Uzyskane dofinansowania – ok. 5 000 000 zł

Przykłady oszczędności:
usługi telefoniczne – 50 000 zł / rok
eInclusion (internet) - 300 000 zł  

 Pomimo niezaciągania kredytów wiele rzeczy udało się zrealizo-
wać, część rozpocząć, a jeszcze więcej zaplanować do realizacji na 
najbliższy rok.

 CENY WODY, ŚCIEKÓW I ŚMIECI
W 2015 roku dokonano obniżenia opłat za śmieci dla nieruchomo-

ści niezamieszkałych o 23,5%, cena ścieków pozostała na poziomie 
2014 roku, a taryfa dot. wody z powodu dużego spadku zużycia musia-
ła zostać nieznacznie podniesiona. Na 2017 rok taryfy za wodę i ścieki 
przewidują niewielką obniżkę cen.

 
KOMUNIKACJA 

W celu uporządkowania systemu zarządzania układem komunika-
cyjnym zostały przejęte ulice od Powiatu:  al. Wojska Polskiego, ul.: 

Kilińskiego, Myśliwska, Łuczańska, Jeziorna, Wesoła, I Dyw. im. Tade-
usza Kościuszki, Przemysłowa, Rolnicza, Batorego, Drzymały, Dział-
kowa, Kopernika, Koszarowa, Krzywa, Kwiatowa, Łąkowa, 3 Maja, 
Mazurska, Nowogródzka, Okrzei, Perkunowska, Piaskowa, Pocztowa, 
Polna, Rybacka, Sadowa, Sikorskiego, Wiejska, Wilanowska, Wodna, 
Zakole. 

Wykonano:
- remont ul. I Dyw. im. T. Kościuszki

- remont ul. Kombatantów
- remont ul. Przyszłość
- remont drogi wewnętrznej Daszyńskiego – Smętka
- remont ul. Suwalskiej (wspólnie z Powiatem)

NA PÓŁMETKU
PODSUMOWANIE DWÓCH LAT PRACY WŁADZ GIŻYCKA

O tym, co już za nami, ale i o planach na co najmniej dwa lata burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz i 
jego zastępca Roman Łożyński (na zdjęciach) rozmawiali 2 grudnia z mieszkańcami miasta nad Niegocinem. 
Trzygodzinne spotkanie w hotelu „Wodnik” podzielono na cztery bloki, podczas których włodarze Giżycka 
odpowiadali m.in. na pytania z sali i pytania internautów. Na stronach 11-14 prezentujemy Państwu działania i 
dokonania burmistrzów oraz ich podwładnych w pierwszej połowie kadencji.
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KOMUNIKACJA PUBLICZNA

Po rozeznaniu potrzeb mieszkańców zakupiono (wraz z Gminą Gi-
życko) autobus oraz uruchomiono linię nr 25 obsługującą miasto oraz 
linie nr 30, 31, 32 w kierunku cmentarza na ul. Leśnej w Gajewie.

MIEJSCA PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Wykonano analizę stawek podatków - również w odniesieniu do 

wysokości obowiązujących w innych samorządach województwa i w 
kraju, aby stworzyć korzystne warunki do inwestowania i tworzenia 
miejsc pracy. Na tej podstawie dokonano obniżenia stawek podatku od 
środków transportu, utrzymano ulgi w podatku od nieruchomości dla 
branży turystycznej. Ponadto zwolniono z podatku od nieruchomości 
tzw. „ginące zawody” oraz utworzono Centrum Integracji Społecznej – 
czyli zakład przywracający na rynek pracy osoby wykluczone. Obecnie 
trwają prace nad koncepcją zgłoszenia terenów do specjalnej strefy 
ekonomicznej.

TWIERDZA BOYEN

Wyjątkową osobliwością na skalę światową jest unikatowy obiekt 
militarny, jakim jest nasza twierdza. W 2016 r. Twierdza Boyen otrzy-
mała tytuł „Produktu Turystycznego Roku” wręczony na Kongresie Tu-
rystyki w Świdnicy w październiku. Minione dwa lata dla twierdzy to:
- wzrost dochodów z Twierdzy Boyen – o 100% (o 500 000 zł)
- remont muru Carnot’a przy bramie kętrzyńskiej
- uzyskanie dofinansowania na remont warsztatu zbrojmistrza
- uzyskanie dofinansowania na remont widowni i zakup sceny w am-
fiteatrze 
- Gwardia Twierdzy Boyen – jako nowa atrakcja i element promocji za-
bytku
- utworzenie ekspozycji broni i wzbogacenie jej m.in. o 2 repliki armat
- otwarcie tras spacerowych wokół twierdzy, w fazie projektowania są 
trasy rowerowe

SAMORZĄD OBYWATELSKI
Dużą rolę w procesie budowania własnego miasta ogrywa zaanga-

żowanie Mieszkańców, dlatego:
- wprowadzono do statutu miasta zapisy umożliwiające grupie miesz-
kańców składanie projektów uchwał
- uruchomiono internetową platformę dialogu społecznego i konsultacji 
społecznych
- prowadzono regularne konsultacje społeczne (w tym dot. inwestycji, 
funkcjonowania przedszkoli niepublicznych, transportu zbiorowego, 
infrastruktury  rowerowej, nazwy kanału, planowanych imprez i wyda-
rzeń)
- realizowano budżet partycypacyjny w pełni obywatelski (wraz z pod-
niesieniem kwoty budżetu do 400 000 zł)
- uruchomiono transmisje live z obrad Rady Miejskiej
- umowy zawarte przez Urząd są publikowane

KOMUNIKACJA c.d.
- remont chodnika na ul. Białostockiej (wspólnie z Powiatem)
- remont chodnika na ul. Wesołej
- przebudowę traktu nad kanałem Giżyckim
- parking na ul. Kolejowej

Planowane na 2017 rok: 
- ul. Kolejowa i ul. Traugutta (wspólnie z Powiatem)
- chodniki na ul. Sikorskiego, Bema i Daszyńskiego
- chodnik ze ścieżką rowerową na ul. Moniuszki 
- kontynuacja remontu chodnika nad kanałem Giżyckim
- zagospodarowanie terenu przy kościele ewangelickim 
- remont podwórek na ul. Mickiewicza i Konarskiego 
- budowa nowej kładki nad kanałem
- ogłoszenie konkursu na koncepcję architektoniczną kładki (maj 
2015) 
- wybór koncepcji architektonicznej kładki  (sierpień 2015)  
- przetarg na dokumentację kładki (listopad 2015) 
- wydanie decyzji o lokalizacji kładki (marzec 2016) 
- podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem WJM 2020 i RZGW na 
realizację przebudowy nabrzeży i budowę kładki (październik 2016)
- prace przedprojektowe dot. nowego mostu drogowego
- inicjatywa współpracy z Wojskiem Polskim ws. budowy nowego mostu 
drogowego (lipiec 2016) 
- rekonesans wojsk inżynieryjnych (październik 2016) 
- zamówienie analizy ruchu (listopad 2016)

RONDO NA UL. ŚWIDERSKIEJ / OBWODOWEJ / 
NOWOWIEJSKIEJ 

- udzielenie dotacji Powiatowi Giżyckiemu na dokumentację wydzie-
lenia ronda, aby zaprojektować rondo (czerwiec, październik 2015 r.) 
- uzyskanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla roz-
budowy DK59 i DK63 (grudzień 2015 r.)
- uzyskanie decyzji zezwalającej na budowę z rygorem natychmiasto-
wej wykonalności| (listopad 2016 r.)

Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu.

PLACE ZABAW

Rozbudowano place zabaw przy ul. Wodociągowej i na al. Wojska 
Polskiego. Stworzono mapę placów zabaw w celu rozpoznania potrzeb 
i kolejności budowy kolejnych placów.

SAMORZĄD
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MIESZKANIA

Jedną z podstawowych potrzeb są sprawy mieszkaniowe, nieco 
zapomniane przez ostatnich 10 lat. W pierwszej kolejności zostanie 
wyremontowany spalony budynek przy ul. I Dyw. Im. T. Kościuszki 2 (15 
mieszkań). Projektowany jest również nowy budynek mieszkalny przy 
ul. Sikorskiego. Poza tym wykonano kompleksowe remonty budynków 
komunalnych (Nowowiejska, pl. Grunwaldzki).

OŚWIATA
To przede wszystkim baza dydaktyczna, ale również miejsca pracy 

dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. Przeciwdziała-
jąc utracie miejsc pracy w szkołach utrzymany został podział nauczania 
języków obcych na grupy, a także zwiększono zatrudnienie logopedów 
i pracowników w świetlicach. Obecnie opracowywana jest koncepcja 
przeprowadzenia reformy oświatowej chroniąca zatrudnionych w szko-
łach. Dużą uwagę poświęcono poprawie możliwości rozwoju uczniów 
zdolnych poprzez organizację zupełnej nowości – „Giżyckich Potyczek 
Matematycznych” i Ligi Robotów. W trakcie organizowania jest miejskie 
obserwatorium astronomiczne.

Zakres modernizacji bazy dydaktycznej:
- remonty korytarzy (SP 7, SP 4), sal lekcyjnych (GM 1, GM 2), otocze-
nia SP 6 | lipiec / sierpień 2015
- remont schodów w ZS Nr 1 | wrzesień 2015
- wymiana mebli | luty 2016
- zakup dodatkowego sprzętu sportowego | luty 2016
- współfinansowanie zakupu szafek dla uczniów w SP7 | marzec 2016
- remont hali w SP 7 | 2016

- remont hali w GM 1 | 2016

- remont parkietu hali w GM 2 | 2016
- remont korytarzy w SP 4 | 2016 
- przygotowana jest głęboka termomodernizacja 14 budynków oświato-
wych (zależna od pozyskania dofinansowania UE)
- wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia w budynkach zapew-
niającego poprawę warunków edukacji
- wymiana źródeł ciepła i zastosowanie OZE – to zmniejszenie kosztów 
eksploatacji budynków – szacowana oszczędność to ok. 400 000 zł rocznie 

SAMORZĄD

Budowa boisk przy SP 4 i ZS Nr 1 na Wilanowie
- wykonano dokumentację boiska przy ZS nr1 | grudzień 2015 
- wykonano dokumentację boiska przy SP nr 4 | czerwiec 2016 

Plan na 2017 r.: rozpoczęcie budowy boiska przy ZS nr 1 na 
Wilanowie oraz występowanie o dofinansowanie budowy boisk z torem 
do rolek przy SP nr 4.

SPORT I REKREACJA
Najważniejszym zadaniem jest modernizacja stadionu. Po wyko-

naniu projektu (listopad 2015 r.) i zatwierdzeniu aktualizacji programu 
inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - Plan Roczny na 2016 
r. przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (maj 2016 r.) - została zawarta 
umowa z Ministerstwem (lipiec 2016 r.) oraz uruchomiona procedura 
przetargowa (wrzesień 2016 r.). W planie jest modernizacja lodowiska 
(wykonywana jest dokumentacja techniczna) oraz przebudowa pływal-
ni (dokumentacja zaplanowana na 2017 rok). Poza tym w tej dziedzinie 
warto podkreślić:
- obniżenie cen za wynajem hali w ZS nr 1 i za wynajem boisk na sta-
dionie (grudzień 2015 r.).
- zacieśnienie współpracy z Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem 
Przygotowań  Olimpijskich
- współorganizacja Gali MMA | luty 2016
- współdziałanie przy ubieganiu się o środki na budowę bieżni | 2016 r.
 - współorganizacja meczu AZS Indykpol Olsztyn - Ślepsk Suwałki | 
2016 r.
- współpraca przy projektowaniu boiska ze sztuczną nawierzchnią na 
terenie COS OPO | 2016 r. 
- przystąpienie do zagospodarowanie plaży miejskiej 
- procedura projektowa | maj 2015
- przetarg na wykonanie plaży piaszczystej | listopad 2016 
- 4-etapowa koncepcja zagospodarowania plaży (trwają konsultacje), 
realizacja I etapu jest przewidziana na lata 2017 - 2018
- przystąpienie do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego 
- zagospodarowanie wzgórza Św. Brunona (wiaty, grill i palenisko)

BEZPIECZEŃSTWO
Najważniejszym działaniem było zawarcie nowego porozumie-

nie z policją (styczeń 2015 r.) regulującego zasady współpracy. 
Aby poprawić bezpieczeństwo dofinansowano zakup 2 radiowo-
zów i 2 motocykli dla policji, poprawiono łączność SM poprzez 
cyfrowe szyfrowane kanały. Przygotowywane jest nowe centrum 
monitoringu z wykorzystaniem zintegrowanego systemu rozpo-
znawania obrazu. Straż miejska została przeorganizowana i na-
kreślona nowa misja, której głównym założeniem jest rozwiązy-
wanie problemów mieszkańców, pomoc turystom i reagowanie w 
sytuacjach kryzysowych.
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KINO 3D 

Jedną z najczęściej zgłaszanych potrzeb kulturalnych jest kino. Z 
taką myślą została opracowana dokumentacja remontu Giżyckiego Cen-
trum Kultury i ogłoszony przetarg na wykonanie z założeniem ukończenia 
remontu w 2016 roku. Niestety, wykonawca odstąpił od umowy, co spo-
wodowało konieczność przesunięcia otwarcia kina na 2017 rok. Obecnie 
trwa rozliczenie budowy i kompletowanie dokumentacji do przetargu na do-
kończenie prac. Równolegle prowadzone były negocjacje z samorządem 
Województwa Mazowieckiego ws. zakupu gruntu pod kinem „Fala”, sfinali-
zowane w listopadzie 2016 r. W naszym mieście niewątpliwie brakuje dużej 
sali widowiskowej. Teren kina „Fala” wydaje się być idealnym miejscem na 
lokalizację nowoczesnego obiektu. Analizy i dyskusje zatem przed nami.

KULTURA
Giżycko ma wszelkie walory, aby wyróżnić się w regionie. Dołą-

czając do projektu „Orange Kina Letniego” nasze miasto stało się 
promocyjnym partnerem dwóch najbardziej rozpoznawalnych polskich 
kurortów – Sopotu i Zakopanego. Poza tym nową formułę nad wodą 
otrzymały „Szanty”, a do kalendarza imprez weszły nowe imprezy ma-
sowe. Wiele z nich organizowana jest poza ścisłym sezonem letnim 
(np. Festiwal Fantastyki „Twierdza”, Zlot Zabytkowych Samochodów, 
Gala MMA, Runmageddon), a nowościami, które zdobyły duże powo-
dzenie, były np. „Pożegnanie lata. Festiwal Kolorów” czy mocno rozbu-
dowana „Operacja Boyen”, czyli święto Twierdzy Boyen.

Promocja artystów związanych z Giżyckiem
- promocja nowej płyty Załogi Dr. Bryga | 2015
- promocja zespołu Mojra | 2015
- promocja płyty  Violetty Brzezińskiej | 2015

- mural z wierszem Krystyny Janik | 2016
- ławeczka literacka z wierszem Wojciecha.Darskiego | 2016
- patronat nad książką Marii Pakulnis „Sceny kuchenne” | 2016

Współpraca promocyjna ze sportowcami związanymi 
z Giżyckiem

- Julia Szmit Ambasadorką Giżycka | 2016

- Adrian Mikulewicz - Światowe Igrzyskach Sztuk Walk (World Martial 
Arts Games) | 2016
- umowa na promocję przez LecDance podczas występu tanecznego 
„Unexpected” w Seulu | 2016
- umowa na promocję z Łukaszem Trzonkowskim - wyjazd do Madrytu 
| 2016
- wsparcie wyjazdu Weroniki Sadowskiej na Mistrzostwa Europy w Ka-
rate Shinkyokushin w Sofii 

POLITYKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA
Bezpośrednio przez samorząd 

miejski realizowane były szczepienia 
przeciw HCV oraz przeciw grypie. Prze-
prowadzono badanie sytuacji osób star-
szych i rozpoczęto niezwykle ważną ak-
cję  „Giżycko mówi NIE dla hejtu”, która 
zyskała ogólnopolskie zainteresowanie. 
W sprawie szpitala powiatowego dofinansowano zakup sprzętu, wspar-
to ucyfrowienie RTG i podjęto działania zmierzające do przywrócenia 
funkcjonowania  pododdziału noworodków, również poprzez zakup 
łóżka porodowego. Przychodnia na ul. Wodociągowej doczekała się 
remontu podjazdów i korytarzy. Gotowa jest dokumentacja termomo-
dernizacji planowanej na 2017 r.

Wiele spraw wymagało specjalnego potraktowania ze względu na ich skomplikowany charakter. Niektóre 
trudne i zadawnione sprawy zostały jednak już pomyślnie załatwione (m.in. zmiany w regulaminie targowi-
ska rozwiązały zastany tam konflikt, wprowadzenie zakazu spożywania alkoholu na tzw. „dalbie” pozwoli-
ło uporządkować ten atrakcyjny teren, problem długo niezakończonych budów na pasażu Portowym został 
ostatecznie rozwiązany, a giżyccy przedsiębiorcy niedawno stali się już właścicielami tych nieruchomości i 
teraz wszystko w ich rękach). Agonalny od 2014 roku stan Zakładu Usług Komunalnych zmusił udziałowców 
do podjęcia decyzji o likwidacji spółki. Wymagane wysokie standardy utrzymania czystości i odśnieżania 
wskazują jednak, że posiadanie własnego w 100% miejskiego zakładu o tym profilu działalności może stać się 
koniecznością.  Wówczas Miasto może mieć pełną kontrolę nad jakością wykonywanych usług. Pierwsze dwa 
lata to czas poświęcony intensywnemu projektowaniu, poszukiwaniu finansowania i stabilizowania finansów. 
Kolejne dwa zapowiadają się jako lata wykonania  zaplanowanych działań. Pierwsze realizacje są już w toku: 
remont ul. I Dywizji im. T. Kościuszki, odbudowa spalonego budynku na tej samej ulicy. Trwa procedura wyło-
nienia wykonawcy przebudowy plaży i stadionu.   

Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Zastępca Burmistrza Roman Łożyński

DWA LATA ZA NAMI, KOLEJNE PRZED NAMI
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Sekcja teatralna etyki „Niepokorni”, działająca przy Giżyckim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku (a znana już nie tylko miejscowej 
publiczności), wystąpiła w Domu Pomocy Społecznej. Pensjonariusze 
mieli okazję obejrzeć spektakl „Zakochany Zbyszko”, scenki 
humorystyczne „U lekarza” i „W sanatorium” oraz posłuchać piosenek 
biesiadnych.                                    bz

Seniorzy seniorom
Jedenaście studentek Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

po raz kolejny wsparło Bank Żywności w przedświątecznej zbiórce dla 
potrzebujących. Test z wolontariatu na ocenę celującą zdały: Janina 
Szwarc, Krystyna Boużyk, Anna Biernacka, Helena 
Boncik, Maria Gamdzyk, Wanda Sobierska, Jadwiga 
Florczyk, Czesława Masiejczyk, Mirosława Ołdakowska, 
Maria Szczepanik i Jolanta Kuncer. Zebrane produkty trafiły 
do domów mniej zamożnych mieszkańców Giżycka.              bz

Jedenastka na zbiórce

Helena Boncik w towarzystwie wolontariuszek z giżyckich szkół

Innowacyjne rozwiązanie, jakim jest „Przycisk życia”, idzie w parze 
z wytycznymi zawartymi w „Założeniach 
Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce 
na lata 2014-2020”, stanowiąc doskonałe 
uzupełnienie krajowego systemu 112. W 
naszym kraju teleopieka dopiero raczkuje, 
ale lista samorządów zainteresowanych jej 
wprowadzeniem wydłuża się każdego dnia. 
Dla przykładu: na Pomorzu z „Przycisku życia” 
korzysta już ponad 600 tysięcy mieszkańców. 
Na świecie – a zwłaszcza w Europie - od 
dawna jest to usługa powszechna, w krajach 
skandynawskich dostępna… na receptę. 

W Giżycku koordynatorem działań 
związanych z wdrożeniem systemu jest dr 
Katarzyna Karolska z Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu 
Miejskiego, która tematem zajęła się na zlecenie burmistrza Wojciecha 
Iwaszkiewicza. Według wstępnych wyliczeń w pierwszym roku miasto 
wyda na teleopiekę około 30 tysięcy złotych (koszty zakupu urządzeń, 
miesięczna opłata dostępowa do Krajowego Samorządowego Systemu 
Teleopieki, instalacja usługi u podopiecznych, aktywacja, przeszkolenie 
pracowników zarządzających systemem). 

- Biorąc pod uwagę korzyści, jakie niesie ze sobą teleopieka, koszty 
naprawdę nie są duże – uważa Katarzyna Karolska. – Oprócz tego, że 
usługa poprawia komfort życia chorym i starszym oraz ich rodzinom, przynosi 
wymierne efekty ekonomiczne samorządom. Doświadczenia innych krajów 
pokazują, że po wprowadzeniu „Przycisku życia” następuje znaczna redukcja 
zapotrzebowania na miejsca w domach pomocy społecznej i innych placówkach 
dziennej opieki. Inne badania wykazują, że prawie o połowę zmniejszyło się 
zagrożenie śmiercią w tzw. nagłych wypadkach. 

Taka mała rzecz, a taka wielka sprawa
Urządzenie wygląda niepozornie, ale posiada wielką moc. Może bowiem uratować ludzkie życie. System 
teleopieki dla seniorów, przez wielu zwany „Przyciskiem życia”, ma być wdrażany w Giżycku w tym roku. 
Pilotażowo zasadność jego zastosowania sprawdzi 20 seniorów znad Niegocina. 

A jak działa sam system?
- Starsza lub chora osoba otrzymuje 

urządzenie ze specjalnym przyciskiem, 
które będzie jej zastępowało dotychczasowy 
telefon stacjonarny lub komórkowy – wyjaśnia 
Katarzyna Karolska. – Dodatkowo zostaje 
wyposażona w nadajnik z „Przyciskiem życia” 
w formie bransoletki lub zawieszki. Gdy taki 
człowiek poczuje się bardzo źle, włącza 
przycisk, łącząc się tym samym z Centrum 
Operacyjno-Alarmowym, które błyskawicznie 
organizuje pomoc. 

Na świecie stosowane są urządzenia 
najnowszej generacji, natychmiast reagujące 
m.in. na upadek podopiecznego, brak jego 
aktywności (gdy np. zbyt długo się nie 

przemieszcza), a także na obecność dymu, tlenku węgla czy na zalanie 
mieszkania. Koszt takiego sprzętu jest jednak ogromny, dlatego tez w Giżycku 
w pilotażowym roku zostaną zastosowane nadajniki z prostszą technologią, 
ale również wysokiej jakości. Kto ma największe szanse znaleźć się w gronie 
dwudziestu osób testujących system w naszym mieście?

- Osoby samotne, schorowane, zdane wyłącznie na siebie, potencjalnie 
najbardziej zagrożone atakiem choroby skutkującym natychmiastowym 
zgonem – odpowiada Katarzyna Karolska. – Warunkiem jest posiadanie 
telefonu komórkowego lub stacjonarnego, istotna jest również sprawność 
umysłu. Nie możemy kwalifikować do projektu ludzi z chorobami psychicznymi, 
gdyż może to niekorzystnie wpłynąć na działanie całego systemu. Podopieczny 
musi mieć pełną świadomość tego, do czego służy urządzenie i w jaki sposób 
należy je obsługiwać. 

Jeśli „Przycisk życia” w Giżycku sprawdzi się w roku 2017, w kolejnych 
latach miasto zakupi kolejne urządzenia.                   Bogusław Zawadzki
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ZE  STAREGO  ALBUMU
Kolejna porcja wspomnień. Jeśli mają Państwo w domach zdjęcia przedstawiające dawne Giżycko i jego 
mieszkańców, zachęcamy do ich prezentacji na naszych łamach. Fotografie można przesłać na adres redakcja@
gizycko.pl lub przynieść je do nas (basen, ul. Sikorskiego 3c, ostatnie piętro). 

Pan z prawej to nie Święty Mikołaj, choć być może takie było pierwsze 
skojarzenie niektórych Czytelników. To Edward Konarzewski, 
długoletni rektor Prywatnej Wyższej Szkoły Zawodowej, założonej 
przez Janinę Karolską (w środku) i jej męża Zbigniewa w roku 1999. 
Zdjęcie pochodzi z inauguracji roku akademickiego. Z lewej Bohdan 
Mucha, dyrektor giżyckiego „Elektryka” do 2004 roku

Pamiętają Państwo giżyckich Vigorsów? Na początku lat 
dziewięćdziesiątych każdy mecz trzecioligowych koszykarzy, 
prowadzonych przez trenerkę Selwinę Nowakowską,  ściągał do hali 
przy alei Wojska Polskiego setki widzów. Ależ to były emocje! Jeśli 
– tak jak my - pamiętacie nazwiska wszystkich graczy widocznych na 
naszym zdjęciu, piszcie na adres: redakcja@gizycko.pl. 

Na coroczny Bal Sportowca, organizowany niegdyś przez Sławomira 
Treszczyńskiego i Karola Chmielewskiego, czekali nie tylko ludzie 
sportu. Impreza w legendarnej restauracji „Mazurska” połączona była 
z podsumowaniem plebiscytu na „Najpopularniejszego Sportowca 
Roku”. Swoimi sukcesami w roku 1999 serca giżyckich kibiców podbił 
siatkarz Arkadiusz Gij (najwyższy), który wyprzedził piłkarza Janusza 
Madeja (w środku) i taekwondokę Marka Zawadkę

Zanim w Giżycku pojawiły się białe tablice rejestracyjne z literami NGI, 
przez długie lata jeździliśmy na czarnych „blachach” (co przypominamy 
zwłaszcza przedstawicielom młodszej generacji). Tablice z OTG – 
takie jak ta prezentowana przez szefa Wydziału Komunikacji Starostwa 
Powiatowego Karola Obolewicza – przywędrowały nad Niegocin 
wraz z reformą administracyjną, sukcesywnie wypierając oznaczenia 
przynależne dawnemu województwu suwalskiemu (m.in. SUW, SUL, 
SUT), do którego Giżycko niegdyś należało

Z cyklu: „Giżycko w budowie” – tak oto powstawała wysepka na 
„Wyspie”…

… a tak wyglądał teren między ul. Królowej Jadwigi a Wodociągową 
- dziś „Orlik” 
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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

Poznaliśmy laureatów XIX Przeglądu Solistów, Zespołów Dziecię-
cych i Młodzieżowych oraz Muzykujących Rodzin Powiatu Giżyckiego 
„Śpiewadło 2016”. W finale, który odbył się 3 grudnia w Klubie 15. Gi-
życkiej Brygady Zmechanizowanej, zaprezentowali się zwycięzcy kon-
kursów miejskich i gminnych, a wśród nich Magdalena Sulińska 
(kategoria soliści 10-12 lat) i Dominika Siwek (kategoria soliści 

powyżej 16 lat) – triumfatorki 
giżyckich eliminacji. Obie woka-
listki okazały się najlepsze tak-
że w finale powiatowym, w któ-
rym umiejętności 20 solistów, 
7 zespołów i 3 muzykujących 
rodzin oceniało jury w składzie: 
Beata Kilanowska, Sła-
womir Szuszczewicz i 
Jerzy Piekarski. W pozo-
stałych kategoriach zwyciężyli: 
solistki 13-16 lat – Weronika 
Puchalska; zespoły 10-12 
lat – „Unisono”; zespoły 13-
16 lat – „Trio”; rodziny muzy-
kujące – Bałdygowie.          

               bz

NAJLEPSZE w mieście i powiecie
Noworocznym koncertem „Opowieści o miłości” artystyczny rok 2017 

inauguruje Giżyckie Centrum Kultury. 7 stycznia (sobota) w sali bankietowej 
„Biłas i Synowie” przy pasażu Portowym usłyszymy najsłynniejsze arie 
operetkowe w wykonaniu artystów scen warszawskich: Mileny Lange 
(sopran) i Tomasza Raka (baryton), którym akompaniować będą: 
Wiktoria Szubelak (gitara klasyczna) i Mirosław Feldgebel 
(fortepian). Śpiewakom towarzyszyć będzie także kwartet smyczkowy 
„Impressione” oraz duet baletowy. Początek koncertu o godz. 17.00, 
bilety w cenie 25 złotych można nabyć w tymczasowej siedzibie GCK 
przy ul. Sikorskiego 3c - pływalnia).                bz

Śpiewająco o miłości

Milena Lange i Tomasz Rak
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Burmistrz Giżycka Wojciech 
Iwaszkiewicz gratuluje Magdalenie 
Sulińskiej ze Szkoły Podstawowej nr 3
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Pewnie nie będę jedyną osobą 
zadowoloną ze starań dr Katarzyny 
Karolskiej, w której widzę Lidera i 
Nadzieję na lepsze jutro dla starych 
ludzi. Gratuluję wybrania tematu o 
sytuacji bytowej mieszkańców po 

sześćdziesiątce. Cieszę się, że jest Pani młodą, energiczną 
osobą, ciepłą i budzącą zaufanie także u burmistrza. 
Szacunek za specjalne zadanie dotyczące pana 70+. Też 
jestem osobą samotną, na chwilę obecną samodzielną i 
zaradną, pomimo ograniczeń finansowych i zdrowotnych. 
I też jak inni boję się niedołęstwa. Włączenie Giżycka do 
Krajowego Samorządowego Systemu Teleopieki Domowej 
„Przycisk życia” da nam bezpieczeństwo i pewność, że 

Starość nie musi być rozmową z sobą nie jesteśmy sami, że można będzie liczyć w trudnych 
sytuacjach na przeszkolonych opiekunów medycznych, 
choćby okresowo. Starość  schorowana nie musi być 
bezradnością i rozmową tylko z sobą, ewentualnie z 
Bogiem. Dajmy innym uśmiech, dobre słowo, podzielmy się 
refleksją, poradą, to naprawdę nie kosztuje, a jak wzmacnia! 
Trzymam kciuki za prezent „Przycisk życia” już od Nowego 
Roku 2017. 

Pozdrawiam serdecznie
Seniorka 60+

(imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

Od redakcji: O „Przycisku życia” obszernie piszemy na 
stronie 15. Rekrutacja osób zainteresowanych uczestnictwem 
w tym projekcie trwa do 5 stycznia. Szczegółowych informacji 
udziela dr Katarzyna Karolska (Urząd Miejski, pokój nr 116). 

NA TO WYDALIŚMY PRAWIE PIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH
INFOGRAFIKA URZĘDU MIEJSKIEGO
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POŻYCZKA TO NIE KREDYT!
Pożyczka jest regulowana przepisami Kodeksu cywilnego, ale 

podlega także przepisom ustawy o kredycie konsumenckim. Pożyczkę 
pieniężną możesz przeznaczyć na dowolny cel. Do kwoty 500 zł umowę 
pożyczki można zawrzeć w formie ustnej, powyżej - powinna być zawarta 
na piśmie. Nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim uregulowała 
możliwość udzielania pożyczek przez podmioty inne niż banki i SKOK-i, 
często nazywane parabankami lub firmami pożyczkowymi. Obecnie 
określa się je mianem instytucji pożyczkowych. Instytucja pożyczkowa 
może prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, a minimalny kapitał zakładowy 
ma wynosić 200 tys. zł. Właściciele firm niespełniających wspomnianych 
warunków podlegają grzywnie do 500 tys. zł i karze pozbawienia wolności 
do lat 2.

Kredyt podlega przepisom ustawy Prawo bankowe i ustawy o 
kredycie konsumenckim. Może go udzielić tylko bank lub SKOK. Umowa 
kredytu musi być zawarta na piśmie, a jej przedmiotem mogą być jedynie 
pieniądze, które przeznaczasz wyłącznie na cel wskazany w umowie. 
Bank ma prawo kontrolować, czy wydajesz pieniądze zgodnie z umową. 
Jeśli stwierdzi nieprawidłowości, może umowę wypowiedzieć, żądając 
natychmiastowego zwrotu całej kwoty kredytu. 

ZASADY BEZPIECZNEJ POŻYCZKI
1. Sprawdź wiarygodność firmy

Przed podpisaniem umowy sprawdź dokładnie pożyczkodawcę i 
oferowane przez niego usługi. W ten sposób odsiejesz niewiarygodne 
firmy, które są nastawione na maksymalny, szybki zysk, żerując na 
niewiedzy swoich klientów. Unikniesz także przykrej niespodzianki w 
postaci dodatkowych kosztów pożyczki, których nie było w umowie. Listę 
firm objętych nadzorem finansowym oraz rejestr podmiotów, w stosunku 
do których złożone zostały zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa znajdziesz na stronie www.knf.gov.pl).

2. Policz całkowity koszt pożyczki
Masz prawo wiedzieć, ile wynosi całkowita kwota do zapłaty od 

pożyczki, którą zamierzasz wziąć. Firma udzielająca pożyczki również ma 
obowiązek poinformować Cię, z jakimi dodatkowymi kosztami musisz się 
liczyć. Nieuczciwe firmy często właśnie w ten sposób rekompensują sobie 
poniesione koszty i wyciągają dodatkowe pieniądze od nieświadomych 
klientów. Dlatego pytaj i żądaj precyzyjnych odpowiedzi! Najczęściej 
stosowane koszty dodatkowe to: opłata przygotowawcza, opłata za 
ubezpieczenie pożyczki (nie jest ono obowiązkowe), opłata za wysłanie 

POŻYCZYĆ ŁATWO, ODDAĆ ZNACZNIE TRUDNIEJ
„Zastaw się a postaw się” – w okresie świąteczno-noworocznym to przysłowie staje się mottem życiowym 
wielu naszych rodaków. Znacząco wzrasta wówczas aktywność firm kuszących ofertami łatwych pożyczek, 
udzielanych bez zbędnych formalności. Osoby potrzebujące „szybkiej gotówki” często nie są świadome ryzyka 
i możliwych konsekwencji wynikających z niefrasobliwego zawarcia takiej umowy. I o tym właśnie opowie dziś 
Państwu Katarzyna Tota - Leszczyńska, powiatowy rzecznik konsumentów. 
Nim weźmiesz pożyczkę, odpowiedz sobie na pytania: czy możesz sobie na nią pozwolić (w kontekście późniejszych spłat), czy w ogóle jest Ci 
ona potrzebna i ile możesz pożyczyć, by nie zrujnować swojego domowego budżetu.

wezwania do zapłaty raty, za monit telefoniczny lub za wizytę windykatorów 
w związku z brakiem spłaty rat. 

3. Dokładnie przeczytaj umowę
Tak jak nieznajomość prawa nie zwalnia od jego przestrzegania, tak 

nieprzeczytanie umowy nie zwalnia od wywiązania się z jej zapisów. Sąd 
czy komornik nie przyjmą potem tłumaczenia w rodzaju: „Nie wiedziałem”. 
Czytając umowę zwróć uwagę przede wszystkim na oprocentowanie 
pożyczki (porównaj z innymi ofertami na rynku), dodatkowe opłaty, 
zabezpieczenia i koszty związane z obsługą pożyczki, inne zapisy – 
zwłaszcza te pisane drobnym druczkiem. Przy zawieraniu umowy 
upomnij się o wzór odstąpienia od niej. 

4. Nie podpisuj, jeśli masz wątpliwości
Jeśli firma, od której bierzesz pożyczkę, nie potrafi lub nie chce 

wyjaśnić Ci usług, które oferuje, nie powierzaj jej swojego zaufania, a już 
na pewno nie podpisuj z nią umowy! Jeżeli potrzebujesz więcej czasu na 
zastanowienie, wykorzystaj go. Jeśli czujesz, że powinieneś poradzić się 
kogoś lepiej zorientowanego – zrób to! Podpisz umowę dopiero 
wtedy, gdy nie będziesz miał żadnych wątpliwości. I 
pamiętaj:

• nawet, jeśli umowa została podpisana, to na odstąpienie od niej masz 
14 dni

• od umowy można odstąpić w ciągu 14 dni od momentu jej podpisania, 
nawet wtedy gdy pożyczka została przelana na konto lub wręczona do ręki. 
Nie ma też znaczenia, jaka instytucja udzieliła kredytu/pożyczki – to samo 
prawo obowiązuje dla banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-
kredytowych czy parabanków

• odstąpienie od umowy pożyczki nie niesie ze sobą konsekwencji, nie 
trzeba też podawać przyczyny takiego działania. Konieczne jest jednak 
zwrócenie pożyczonej kwoty oraz odsetek, jakie zostały naliczone od dnia 
wypłaty do momentu zwrotu środków

• co trzeba zrobić? Należy dostarczyć pożyczkodawcy czy 
kredytodawcy oświadczenie, którego wzór pożyczkobiorca powinien 
otrzymać w momencie podpisywania umowy pożyczki. Takie oświadczenie 
można przesłać pocztą (obowiązuje data stempla pocztowego) lub 
dostarczyć osobiście do siedziby firmy czy złożyć na ręce pośrednika. Jeśli 
zdecydujesz się na odstąpienie od umowy, pożyczkę musisz spłacić w 
ciągu 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy
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Po wprowadzeniu aktu do 
SRP jest on dostępny w każdym 
USC. Czas migracji aktu z innej in-
stytucji trwa do 10 dni roboczych, 
w tym samym urzędzie - do 7 dni. 

- Nasz Urząd z reguły przesy-
ła akty szybciej, bo w ciągu około 
2 dni – mówi Iwona Wojciu-
lewicz (na zdjęciu), kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Gi-
życku. – Uprawnieni do uzyskania 

aktu to: osoba, której akt dotyczy, jej rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki 
i rodzeństwo. Odpis aktu może być wydany również osobie, która wy-
każe interes prawny.  

Wniosek w sprawie uzyskania odpisu aktu można uzyskać w Punk-
cie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku (pokój nr 7) i w USC 
(pokój nr 3), formularze dostępne są również obok tablicy informacyjnej 
na korytarzu przy USC oraz na stronie internetowej www.bip.gizycko.
pl. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński na terenie Polski 
nie muszą przedkładać swoich odpisów, jednakże ich odpisy muszą 
znaleźć się w Systemie Rejestrów Państwowych. 

- Przed planowanym zgłoszeniem się do USC w celu podpisania 
zapewnień należy skontaktować się z Urzędem z wyprzedzeniem co 
najmniej dwutygodniowym – informuje Iwona Wojciulewicz. – Wskazuje 
się wówczas dane, które umożliwią ustalenie aktów niezbędnych do 
przygotowania dokumentów przedślubnych. Jeśli akty stanu cywilnego 
dotyczące osób zamierzających zawrzeć małżeństwo nie są sporzą-
dzone w USC Giżycko, Urząd występuje do właściwego USC celem 
ich uzyskania. Podpisanie zapewnienia może odbyć się po uzyskaniu 
aktów stanu cywilnego dotyczącego obojga zainteresowanych.

Ślub poza USC? Tak, jeśli zapłacisz 1000 złotych
Odpis aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu po zmianie ustawy (Prawo o aktach stanu cywilnego) można teraz 
uzyskać w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie Polski. Należy złożyć wniosek w dowolnym USC, a ten 
prześle zlecenie migracji wskazanego aktu do Systemu Rejestrów Państwowych. 

Fo
t. B

og
us

ław
 Z

aw
ad

zk
i

Zmienione prawo o aktach stanu cywilnego zliberalizowało 
przepisy dotyczące miejsca zawarcia małżeństwa. Obecnie przy-
sięgę małżeńską można złożyć nie tylko w USC. Warto pamiętać 
jednakże, iż decydując się na ceremonię poza Urzędem należy się 
liczyć zarówno z opłatą skarbową w wysokości 84 złotych za spo-
rządzenie aktu małżeństwa (stała stawka obowiązująca w przypad-
ku małżeństw zawieranych na terenie USC, poza nim oraz ślubów 
konkordatowych), jak i z dodatkową opłatą w wysokości – uwaga! 
- 1000 złotych (stanowi ona dochód gminy). Oczywiście miejsce ślu-
bowania musi zapewniać zachowanie uroczystej formy oraz bezpie-
czeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu 
w związek małżeński.              bz, iw

 
 

Zima jest okresem szcze-
gólnie trudnym dla bezdom-
nych, albowiem to właśnie 
między listopadem a marcem 
w Polsce notuje się najwięcej 
zgonów takich osób z powo-
du wychłodzenia organizmu. 
Giżycka straż miejska od kilku 
tygodni regularnie kontroluje 

miejsca, w których giżycczanie bez stałego miejsca zamieszkania są 
najczęściej widywani. 

- Instruujemy takich ludzi, gdzie i z jakiej pomocy mogą skorzy-
stać – mówi Maciej Ambroziak (na zdjęciu), szef strażników znad 
Niegocina. - Naszą intencją jest namówienie bezdomnych do skorzy-
stania z miejsc w profesjonalnych ośrodkach. Ściśle współpracujemy 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a wspólne działania już 
przyniosły efekty. Do tej pory udało się nam znaleźć schronienie na 
zimę dla kilku osób. Oczywiście podstawową kwestią jest tutaj zgoda 
bezdomnego na umieszczenie go w ośrodku, a z jej uzyskaniem – nie-
stety - bywa różnie ... 

Maciej Ambroziak apeluje o pomoc do społeczeństwa. 
- Miejmy oczy i uszy szeroko otwarte, nie zostawiajmy tych ludzi 

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI, REAGUJMY!
bez pomocy, reagujmy – mówi komendant straży miejskiej w Giżycku. 
– Zgłaszajcie Państwo nam lub policji każdy przypadek bezdomności, 
który Waszym zdaniem wymaga pilnego zajęcia się sprawą. Pamiętaj-
my, że przy niskich temperaturach oraz częstym upojeniu alkoholowym 
takich osób każda minuta może być na wagę życia.  

Na sygnały dotyczące bezdomnych straż miejska czeka pod nr. tel. 
986 lub 87/428-57-54, konieczność szybkiej interwencji można także 
zgłosić policji (nr alarmowy 997) lub powiadomić Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego (nr infolinii 800-165-320).           bz
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Zmienione prawo o aktach stanu cywilnego zliberalizowało 
przepisy dotyczące miejsca zawarcia małżeństwa. Obecnie przy-
sięgę małżeńską można złożyć nie tylko w USC. Warto pamiętać 
jednakże, iż decydując się na ceremonię poza Urzędem należy się 
liczyć zarówno z opłatą skarbową w wysokości 84 złotych za spo-
rządzenie aktu małżeństwa (stała stawka obowiązująca w przypad-
ku małżeństw zawieranych na terenie USC, poza nim oraz ślubów 
konkordatowych), jak i z dodatkową opłatą w wysokości – uwaga! 
- 1000 złotych (stanowi ona dochód gminy). Oczywiście miejsce ślu-
bowania musi zapewniać zachowanie uroczystej formy oraz bezpie-
czeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu 
w związek małżeński.              bz, iw

 
 

Brak śniegu nie jest w tych czasach przeszkodą dla Świętego 
Mikołaja. 6 grudnia siwobrody jegomość w czerwonym uniformie (w 
zastępstwie „oryginału” Szymon Grabowski z Biura Informatyki 
Urzędu Miejskiego) w towarzystwie Katarzyny „Śnieżynki” 
Karolskiej z Biura Promocji i Polityki Społecznej przez kilka godzin 
przemierzał ulice Giżycka miejskim autobusem (linia 25), na lewo 
i prawo obdarowując pasażerów upominkami – niespodziankami. 
Dotarł wszędzie, bo praktycznie wszędzie można już dotrzeć środkami 
komunikacji miejskiej, kursującymi przez cały tydzień. Poniżej migawki 
z „mikołajkowego rajdu” po Giżycku.                bz 

Mikołaj w saniach na czterech kołach

Opłaca się szanować wspomnienia, o czym 
doskonale wie Celina Kudiuk – zwyciężczy-
ni naszego grudniowego konkursu. Szukaliśmy 
– przypomnijmy – najstarszego kalendarza, a 
tym okazał się należący do Pani Celiny kalen-
darz kółek rolniczych z 1922 roku! Gratulujemy 
naszej Czytelniczce, zapraszając do redakcji po 
zasłużoną nagrodę. A Państwa zachęcamy do 
udziału w kolejnej zabawie. Tym razem dajemy 
szansę wszelakim Małgorzatom Konstantypoli-
tańczykiewiczównym i Grzegorzom Brzęczysz-
czykiewiczom. Szukamy bowiem osoby 
z największą liczbą liter w imieniu i 
nazwisku, a laureata bądź laureatkę wyłoni-
my na podstawie wpisu w dowodzie osobistym 
(liczymy litery we wszystkich imionach i nazwi-
skach widniejących na dokumencie). Na zgło-
szenia czekamy do 11 stycznia do godz. 16.00. 

Tym razem długość ma znaczenie

Celina Kudiuk ze zwycięskim 
kalendarzem i… mężem Eugeniuszem, 
który dzielnie wspierał małżonkę w 
krótkiej sesji fotograficznej

Bronisława Bielewska 
odebrała nagrodę za 
konkurs listopadowy, a 
przy okazji zaprezen-
towała nam nietypowy 
uniwersalny kalendarz 

A to już nasza mistrzyni 
słowotwórstwa. Z „LI-
STOPADA” Grażyna 
Mikulewicz „wycisnę-
ła” aż 171 nowych wy-
razów. Pani Grażyno, 
wielki „szacun”!
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Lepienie pierogów, krojenie cebuli, zdobienie pierniczków czy 
rozpoznawanie przypraw po zapachu – takie rzeczy to tylko na giżyckim 
Wilanowie, a konkretnie w Zespole Szkół nr 1, gdzie 16 grudnia 
zorganizowano świąteczną imprezę kulinarną. Pomysłodawczynią zmagań 
była nauczycielka z ZS nr 1 Dorota Wyszyńska, a jednym z celów 
imprezy – integracja z placówkami współpracującymi z wilanowską szkołą. 
W szranki stanęło 19 uczniów tej ostatniej i 10 przyszłych kucharzy z 
Technikum Gastronomicznego. 

- Początkowo święta w naszej szkole planowaliśmy uczcić tylko 
upieczeniem pierniczków – mówi Dorota Wyszyńska. – Po namyśle 
postanowiliśmy jednak wykorzystać fakt, iż są u nas panie, zajmujące się 
integracją sensoryczną, i włączyliśmy rozpoznawanie smaków i zapachów 
do naszych konkurencji. 

Przegranych nie było, bo nie tyle zacięta rywalizacja, ile dobra zabawa 
i wprowadzenie w zazwyczaj gorący klimat świątecznych przygotowań 
były zamysłem organizatorów grudniowej imprezy. W jej sprawnym 
przeprowadzeniu Dorocie Wyszyńskiej pomogły: Urszula Todryk, 
Anna Stodulska, Elżbieta Abramowicz, Agnieszka 
Jankowska-Zieja i – oczywiście – nieocenione panie kucharki z ZS nr 
1.              Bogusław Zawadzki

Posmakowali w szkole
przedświątecznej „gorączki”

Pracownicy Stowarzyszenia na rzecz Chorych z Chorobą Nowo-
tworową „Promyk” i wolontariusze spotkali się z podopiecznymi na tra-
dycyjnym opłatku. 15 grudnia przy wigilijnym stole zasiadł z nimi także 
burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz oraz miejscowi kapłani: 
ksiądz Adam Konopko z parafii pw. Ducha Św. Pocieszyciela i pa-
stor Krystian Borkowski z kościoła ewangelicko-augsburskiego. 
Największą niespodziankę chorym i ich rodzinom sprawił ksiądz Ka-
zimierz Gryboś, długoletni proboszcz parafii na giżyckiej „Wyspie”, 
który przyjechał do miasta nad Niegocinem z Suwałk, gdzie obecnie pełni 
posługę.

- Nasi podopieczni prosili mnie, bym powiadomiła księdza Grybosia 
o wigilii – mówi Maria Popieluch, prezes „Promyka”. – Do końca nie 
było wiadomo, czy uda się mu przyjechać. Tym większa była radość, gdy 
się pojawił. 

Uroczystą wieczerzę uświetnił świąteczny występ małych artystów z 
Przedszkola nr 4.                 bz

Opłatek z „Promykiem” 
(także tym nadziei)

Chóry oraz zespoły wokalne uniwersytetów i akademii trzeciego wieku z całego województwa zjechały 10 grudnia do Olsztyna, by walczyć o 
laury w III Warmińsko-Mazurskim Festiwalu „Hej, kolęda”. Do domów w najlepszych nastrojach wróciły panie z Nauczycielskiego Chóru Kameral-
nego w Giżycku, które kolędami: „Bracia, patrzcie jeno” i „Nad Betlejem ciemna noc” oraz pastorałką „A, spis Bartek” wyśpiewały pierwszą nagro-
dę! Gratulujemy dyrygentowi Henrykowi Gierwelowi oraz naszym chórzystkom, które w stolicy Warmii i Mazur wystąpiły w składzie: Nina 
Piórkowska (kierownik chóru) Irena Glabas, Krystyna Gulan, Dorota Guz, Zofia Raczkowska, Olga Rabczuk, Iwona 
Arnt, Aleksandra Osieczko, Stanisława Pietryk, Lucyna Łukasik, Krystyna Gwiazdowska, Iwona Stańczyk, Elżbie-
ta Leśniewska, Jadwiga Gaj-
da, Elwira Jurczyk, Irena 
Czumak, Janina Kownacka, 
Krystyna Mościcka, Teresa 
Korsak, Nina Poznańska, Ma-
rianna Maculewicz, Maria Dul-
ko, Katarzyna Limanowska, 
Benedykta Jańczyk, Halina 
Tubilewicz, Halina Kądzielew-
ska i Krystyna Rusiecka. Na-
uczycielski Chór Kameralny działa od 
prawie dwóch dekad (jubileusz w przy-
szłym roku), a od sześciu lat funkcjo-
nuje w strukturach Giżyckiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Dwa lata temu 
w finale wojewódzkim seniorki znad 
Niegocina uplasowały się na drugim 
miejscu.        Bogusław Zawadzki

GIŻYCKIE „SŁOWICZKI” BEZKONKURENCYJNE

Ksiądz Kazimierz Gryboś w rozmowie z Marią Popieluch

Henryk Gierwel i jego „słowiczki” w towarzystwie Ewy Ostrowskiej (pierwsza z lewej w dolnym 
rzędzie), dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej
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A konkretnie 15. Giżycka Brygada 
Zmechanizowana, która rządzi i dzieli w obu 
ligach giżyckiej „halówki”. W wyższej klasie 
rozgrywkowej pierwszy garnitur „Zawiszaków” 
rozegrał w tym sezonie cztery spotkania, 
inkasując w nich komplet punktów, strzelając 
średnio pięć goli w meczu, tracąc statystycznie 
niecałe dwa. Tyle samo punktów co lider, ale 
o jeden mecz rozegrany więcej ma Żaglownia 
Panaś, która po kiepskiej inauguracji (i 
porażce 2:6 z… 15.BZ I) wygrała cztery mecze 
z rzędu, w tym arcyważne starcie z Oleńką 
3:2. Ta ostatnia na razie punktuje w co drugim 
meczu, a to zdecydowanie za mało, by myśleć 
o dotrzymaniu kroku ligowym potentatom 
w tym sezonie. Tym bardziej, że apetyt na 
„pudło” - i to jego najwyższy stopień - ma także 
Blaugrana, czyli mistrz ligi na „Orliku”. Na razie 
grę giżyckiej „Barcy” trudno nazwać „tiki-taką”, 
ale czwarta lokata w tabeli z 9 „oczkami” na 
koncie to naprawdę niezła pozycja wyjściowa 
przed pozostałymi trzema meczami pierwszej 
rundy (Blaugrana zagra m.in. z Oleńką i 15.BZ 
I) oraz rewanżami. Z drużyn z dolnej połowy  
tabeli w starym roku „cieniował” Centerpasz, 
który okazał się dostarczycielem punktów dla 
wszystkich swoich rywali. Do ostatniej przed 
świętami kolejki przegrywający wszystko 
„Centrzy” szli łeb w łeb z… broniącym tytułu 
Grafem, ale bezpośrednia konfrontacja 
obu ekip zakończyła się miazgą, czyli 
czterobramkową wygraną wciąż aktualnych 
mistrzów. Z kolei nieobliczalne teamy 
Agrolidera i Juniora Mamry ciągle szukają 
stabilizacji formy, dobre mecze przeplatając 
słabszymi. „Staśki” i „Groszki” na razie poza 
podium, ale futsal to szybkie zwroty akcji, więc 
kto wie, co wydarzy się już niebawem. Na 
pewno będzie się działo…

W drugiej lidze na czele rezerwy 15. BZ i 
ryńscy Old Boysi. Ci ostatni mogli zakończyć 
rok z kompletem zwycięstw, ale zostali 
zatrzymani przez Amatorsów z Pozezdrza, 
którzy po fatalnym początku (dwie przegrane, 
w tym aż 1:9 z Brygadą) wygrali trzy kolejne 
mecze i w tabeli mają tyle samo punktów co 
trzecia Alternatywa Wilanów. Ta z kolei przez 
pierwsze  trzy tygodnie nie schodziła z fotela 
lidera, ale złapała przedświąteczną zadyszkę i 
przegrała dwa mecze (w tym ten z outsiderem 
Crystals Teamem, po którym „Kryształowi” 
mogli świętować swoje pierwsze w tym 
sezonie punkty). 

Powoli kończy się trzytygodniowa 
przerwa w rozgrywkach i kończy się także 
pierwsza runda. Kibicom przypominamy, 
że pierwszoligowcy zagrają 7 i 14 stycznia, 
zaś drużyny drugoligowe zobaczymy w akcji 
7, 8, 14 i 15 stycznia. Szczegóły na stronie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (www.
mosir.gizycko.pl).    Bogusław Zawadzki

Wojsko to potęga

Z Jagiellonią Białystok – a konkretnie z 
działającą przy klubie z Podlasia Akademią 
Piłkarską -  umowę partnerską podpisał w 
grudniu Giżycki Klub Sportowy „Mamry”. 
Główną płaszczyzną współpracy ma być 
wymiana doświadczeń, po której władze 
naszej „Gieksy” sporo sobie obiecują. „Przede 
wszystkim chcemy, aby trenerzy naszych 
grup młodzieżowych najbardziej skorzystali 

„Jaga”, Mamry – dwa bratanki

Trzy porażki i zwycięstwo – taki jest na 
razie bilans hokeistów Masters Giżycko 
w rozgrywkach o mistrzostwo drugiej ligi 
(grupa północno-wschodnia). Giżycczanie 
rozpoczęli sezon od dwóch wysokich 
przegranych w listopadzie na tafli w 
Białymstoku, gdzie ulegli miejscowej Husarii 
2:6 i gościnnie występującej w polskiej lidze 
ekipie Guaja Wilno aż 0:8. Naszym graczom 
lepiej poszło niespełna miesiąc później na 
własnym terenie. Radość z wygranej 2:1 z 

Pierwsze punkty Mastersów

Czego wypatrują giżyccy hokeiści? Może formy z poprzedniego sezonu?
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Dwa taneczne duety z giżyckiego klubu 
„Czar Par” wzięły udział w Turnieju Grand 
Prix Polski Hollywood Cup Ekstraklasa 
FTS w Sierpcu. Na Mazowszu roztańczone 
rodzeństwo Ziółkowskich: Katarzyna 
i Grzegorz (kategoria powyżej 15 lat, 
klasa B) zajęło drugą lokatę w tańcach 
standardowych i wywalczyło miejsce w 
półfinale w tańcach latynoamerykańskich, 
zaś rywalizujący w tej samej grupie 
Justyna Malinowska i Jan 
Ostrowski zakończyli zmagania na 
czwartej pozycji w „standardzie” i szóstej w 
tańcach latynoamerykańskich.                 bz

Z Mazur na Mazowsze

Nasi w Sierpcu. Od lewej: Grzegorz Ziółkow-
ski, Jan Ostrowski, trener Mariusz Korzeb, 
Katarzyna Ziółkowska i Justyna Malinowska

na tej współpracy” – powiedział prezes Mamr 
Janusz Sygnowski dla portalu jagiellonia.
pl. – „ Liczę, że staże w Jagiellonii oraz wymiana 
wiedzy wpłyną na poprawę jakości treningów. 
Mamy od kogo się uczyć, bo Jaga to wielki klub, 
który ma już wyrobioną markę”. Przypomnijmy, 
iż po dwudziestu kolejkach Lotto Ekstraklasy 
klub z Białegostoku otwiera tabelę z dorobkiem 
39 punktów.                                         bz

STH Siedlce przesłoniła nieco porażka 1:4 
z warszawskim Legionem, ale ważne, że 
Mastersi (przypomnijmy: trzecia drużyna 
minionego sezonu) potrafili podnieść się 
z kolan po katastrofalnych zawodach na 
Podlasiu. Hokeistów znad Niegocina, 
zajmujących obecnie piąte, przedostatnie 
miejsce w tabeli, czekają jeszcze trzy 
turnieje: w Siedlcach (14-15 stycznia), 
Trokach (28-29 stycznia) i Lublinie (11-12 
marca).                      bz
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Każdy, kto zna życie, wie, że często dotarcie na szczyt nie jest tak 
trudne jak utrzymanie się na górze. Doskonale widać to w muzyce czy w 
sporcie, gdzie tzw. gwiazdy jednego przeboju czy sezonu gasną, zanim 
zdążą rozbłysnąć pełnym blaskiem. Tym większe brawa i słowa uznania 
należą się Julce i Hani, które od wielu miesięcy dominują na akwenach 
całego świata i które po raz kolejny wytrzymały presję, ciążącą na nich 
jako faworytkach. Przed mistrzostwami w Nowej Zelandii młode Polki 
były pretendentkami nr 1 do krążka z najcenniejszego kruszcu, ale 
wiadomo, że w sporcie – jak w życiu zresztą - nie ma nic pewnego. A w 
żeglarstwie nie wszystko zależy od klasy zawodnika, bo gdyby tak było, 
duet z Warmii i Mazur miałby zapewnione złoto jeszcze przed startem 
do pierwszego wyścigu. 

Osiem razy w piątce
Walkę w obronie tytułu Julka i Hania rozpoczęły spokojnie, 

ale z pełną kontrolą. W inauguracyjnym wyścigu dotarły do mety 
na 5. pozycji, w kolejnym pokazały już moc i… plecy wszystkim 
przeciwniczkom. Po pierwszym dniu zmagań w Auckland nazwiska 
Szmit i Dzik zgodnie z planem otwierały tabelę wyników. Następne 

biegi biało-czerwone kończyły w czołówce (5., 4. i 1. miejsce), poza 
pierwszą piątkę wypadając tylko raz – w szóstym wyścigu dotarły do 
mety dopiero na 15. pozycji, w generalce spadając na 3. miejsce. 
Nie straciły jednak zbyt wiele do swoich najgroźniejszych wówczas 
konkurentek Amerykanek, którym w rzeczonym biegu szóstym także 
niespecjalnie się powiodło (12. pozycja). W przedostatnim dniu 
rywalizacji Julka i Hania dwukrotnie  minęły „kreskę” jako czwarte i do 
finałowego dziewiątego wyścigu wystartowały ponownie jako liderki. 
Miały już wówczas zagwarantowany co najmniej srebrny medal, 
ale przecież nie po to wylewały hektolitry potu na treningach, by w 
Auckland zadowolić się drugim miejscem. Na metę wpłynęły tuż za 
najszybszymi w ostatnich dwóch biegach Argentynkami i organizatorzy 
mogli włączać płytę  z „Mazurkiem Dąbrowskiego”. Srebrny medal 
wywalczyły Włoszki, brąz dla Francuzek. 

Większą łódką do Tokio
- Dla takich chwil w życiu warto było nie spać – uśmiecha się 

Tomasz Szmit, tata Julii, który kilka nocy z rzędu spędził przed 
komputerem (między Polską a Nową Zelandią jest dwanaście godzin 
różnicy), na bieżąco śledząc wyczyny swojej – i naszej, Giżycka – 
gwiazdy. A na portalu społecznościowym pan Tomasz dodał: „Jestem 
cholernie szczęśliwym ojcem!”. 

KRÓLOWE MÓRZ I OCEANÓW
Tak, tak, tak! Zrobiły to! Giżycczanka Julia Szmit i Hanna Dzik z Iławy obroniły tytuł mistrzyń 
świata juniorek ISAF w żeglarskiej klasie 420! W nowozelandzkim Auckland podopieczne 
trenera Pawła Nowakowskiego wyprzedziły rywalki z dwudziestu krajów!

- To jest spełnienie kolejnego marzenia – mówi ojciec podwójnej 
mistrzyni świata juniorek ISAF. – Marzenia mojego, mojej żony, ale 
przede wszystkim samej Julki, która bardzo ciężko pracuje na swoje 
sukcesy. 

Złotem w Auckland Julia Szmit i Hanna Dzik najprawdopodobniej 
pożegnały się z klasą 420, w której osiągnęły prawie wszystko, co można 
zdobyć (prawie, bo nie udało się im jedynie stanąć na najwyższym 
stopniu podium na ubiegłorocznych Mistrzostwach Europy na Węgrzech, 
gdzie wywalczyły wicemistrzostwo). To bezdyskusyjne dominatorki. Ale 
nadszedł czas na nowe, jeszcze poważniejsze wyzwania. 

- Mówiłem o tym wielokrotnie, powiem raz jeszcze: chcielibyśmy 
jak najszybciej przesiąść się na „czterystasiedemdziesiątkę”, która 
jest klasą olimpijską – mówi Tomasz Szmit. – Nie będzie to łatwe, ani 
organizacyjnie, ani sportowo, ale zrobimy wszystko, by Julka zaczęła 
pływać na większej łódce. Jesteśmy gotowi na kolejny krok. 

Krok, dzięki któremu Julia Szmit – Ambasadorka Giżycka – będzie 
mogła dołączyć do grona olimpijczyków znad Niegocina. Igrzyska w 
Tokio już za trzy i pół roku...

          Bogusław Zawadzki

Tam gdzie Julka (z prawej), tam i Giżycko
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Julia Szmit i Hanna Dzik – podwójne mistrzynie świata juniorek ISAF

Co zrobić, by być najlepszym na świecie? Czasem trzeba się 
zamoczyć…
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