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2 BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Mieszkańcy swojego miasta powinni w nim czuć się dobrze, po-

siadać poczucie pewnej lojalności oraz wpływu na kształtowanie jego 
historii, rozwoju i dorobku. Od dawna docierały do mnie różne pomysły 
i postulaty naszych mieszkańców, aby zaprojektować i zbudować pe-
wien system, który dawałby giżycczanom preferencje np. w korzystaniu 
z miejskich obiektów. Tak powstał pomysł „Giżyckiej Karty Mieszkańca”, 
która miałaby zacząć obowiązywać od przyszłego roku. Karta ma funk-
cjonować w formie plastikowej z elektronicznym „czipem”, na którym 
będą zapisywane dane – poza tylko niezbędnymi danymi osobowymi 
również suma zgromadzonych punktów; bo karta ma być elementem 
całego systemu lojalnościowego. Zakładamy, że do jej otrzymania będą 
uprawnieni mieszkańcy Giżycka, którzy rozliczają podatek dochodowy 
w naszym Urzędzie Skarbowym i deklarują w swoim zeznaniu podatko-
wym, że ich miejscem stałego zamieszkania jest nasze miasto. Prawo 
do korzystania z karty mieliby również członkowie rodziny nieuzysku-
jący dochodów (np. niepracujący współmałżonek, dzieci bądź osoby 
będące pod opieką prawną do ukończenia 18. roku życia, zaś kontynu-
ujący naukę – do 25. roku życia). 

W pierwszej kolejności podatnicy, których udział podatku trafia do bu-
dżetu miasta będą mogli skorzystać z bezpłatnej komunikacji publicznej, 
zniżek w korzystaniu z miejskich obiektów (np. lodowiska, basenu, twier-
dzy) oraz uzyskać pierwszeństwo w ubieganiu się o miejsce w przedszko-
lu. W kolejnym etapie chcemy, aby do programu dołączyli przedsiębiorcy 
prowadzący działalność zarejestrowaną w Giżycku. Każde zakupy u ta-
kiego przedsiębiorcy zapisywane by były w formie punktów wymienial-
nych na nagrody lub bonusy w miejskich obiektach. Taki system ma na-
turalnie wspierać lokalnych przedsiębiorców, którzy współtworzą budżet 
Giżycka, a jednocześnie dają giżycczanom poczucie więzi z własnym 
miastem. Jednocześnie dla osób stale korzystających z miejskiej infra-
struktury byłaby to dodatkowa motywacja, aby swój podatek „zostawić” 

w Giżycku. Zasada 
bowiem jest prosta: 
kto płaci podatki w Gi-
życku i robi zakupy lub 
korzysta z usług giżyc-
kich przedsiębiorców 
– czyli buduje budżet 
Giżycka – może liczyć 
na specjalne bonusy. 

W najbliższych 
miesiącach skupimy 
się także na niezwykle 
ważnej kwestii miesz-
kalnictwa. W znacznej 
fazie zaawansowania jest nowa miejska polityka mieszkaniowa, która 
ułatwi giżycczanom dostęp do jednej z najważniejszych i fundamental-
nych spraw, jaką jest posiadanie bezpiecznego dachu nad głową. System 
miejskich mieszkań nie będzie konkurencją dla rynku, ponieważ będzie 
adresowany do tych, którzy i tak nie byli w stanie udźwignąć obecnych 
kosztów giżyckiego rynku nieruchomości. Depopulacja miast jest bardzo 
niekorzystnym zjawiskiem, któremu trzeba przeciwdziałać wszelkimi spo-
sobami. Część giżycczan w ostatnich latach osiedliła się tuż za granicami 
miasta, jednak poza miejscem zamieszkania (i zapewne płacenia podat-
ków) nic się w ich życiu nie zmieniło – nadal pracują w Giżycku, tutaj uczą 
się ich dzieci, korzystają z miejskiej infrastruktury w takim samym stopniu 
jak giżycczanie utrzymujący miasto ze swojej pracy i podatków. „Giżycka 
Karta Mieszkańca” powinna zachęcić do rozliczenia podatku w Giżycku 
również tych, którzy tutaj mieszkają, lecz w PIT-ach wskazywali adres 
zameldowania.         Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Burmistrz Giżycka

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy, aktualny adres 
jego zamieszkania i adres do korespondencji
2. Liczbę osób, z którą wnioskodawca zamierza za-
mieszkiwać w przeznaczonym do wynajęcia lokalu
3. Oczekiwania wnioskodawcy dotyczące lokalu 
mieszkalnego – wskazanie oczekiwanej powierzchni 
lokalu i liczby pomieszczeń (w tym pokoi)
4. Dochód brutto wnioskodawcy i osób, które z nim 
zamieszkają (z ostatnich 3 miesięcy)
5. Wskazanie, czy wnioskodawca zainteresowany 
jest docelowym wykupem lokalu, który mógłby sta-
nowić przedmiot  najmu (np. po 15 lub 30 latach od 
daty zawarcia umowy najmu)

Miasto będzie budować mieszkania
Jednym z priorytetów obecnych władz Giżycka jest budowanie mieszkań komunalnych i socjalnych. Ratusz 
zaprosił właśnie wszystkie osoby zainteresowane wynajęciem lokalu mieszkalnego od Gminy Miejskiej 
Giżycko do składania wniosków o wynajem. 

6. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie w 
pkt. 5: wskazanie, czy wnioskodawca jest w stanie 
opłacać czynsz najmu w wysokości ok. 10 zł/m2 po-
wierzchni użytkowej lokalu
7. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie  
w pkt. 5: wskazanie, czy wnioskodawca jest w stanie 
opłacać czynsz najmu w wysokości ok. 4 zł/m2 po-
wierzchni użytkowej lokalu
8. Opcjonalnie (bez konieczności) opis aktualnej sy-
tuacji mieszkaniowej wraz ze wskazaniem przyczyn  
ubiegania się o najem lokalu z zasobów Gminy Miej-
skiej Giżycko
9. Podpis wnioskodawcy

Samo złożenie wniosku nie gwarantuje, oczywiście, zawarcia umowy z Gminą Miejską – ułatwi jednak urzędnikom oszacowanie rzeczywistych 
potrzeb mieszkaniowych. Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego powinien zawierać:

Wnioski o najem lokalu mieszkalnego będą przyjmowane do 23 listopada 2017 roku z ewentualną możliwością przedłużenia ww. terminu w uza-
sadnionych wypadkach. Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Giżycku, al. 1 Maja 14 w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego 
– pokój nr 7 (parter) lub listownie na adres: Urząd Miejski w Giżycku, aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.        bz

W chwili zamykania tego wydania „Mojego Giżycka” trwała jeszcze weryfikacja głosów oddanych na projekty w ra-
mach Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Jak poinformowała nas Magdalena Telak z Biura Promocji i Polityki 
Społecznej Urzędu Miejskiego, w bieżącej edycji GBO złożono 4354 kupony, z czego 203 drogą elektroniczną.            bz
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AKTUALNOŚCI

Rozpoczęła się rozbudowa portu „Ekomarina”, którą obiecał burmistrz Wojciech 
Iwaszkiewicz.. Dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” 
(5,3 mln zł przy wartości inwestycji 7 mln zł) między głównym budynkiem portu a budynkiem, 
w którym mieści się siedziba MOPR, powstanie nowoczesny dwukondygnacyjny obiekt 
szkoleniowo - edukacyjny („nowa” Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych). Znajdą się w 
nim m.in. gabinet dyrektora, szkutnia, żaglownie, warsztat ogólny, pomieszczenia trenerskie 
i biurowe, pomieszczenia sanitarne, sale dydaktyczne, pokoje noclegowe, magazyn, toalety, 
prysznice, w pełni wyposażona siłownia. Zostanie również zakupione wyposażenie (łodzie, 
pontony, przyczepy do transportu, boje regatowe, sprzęt do komunikacji radiowej), meble 
oraz wykorzystywany podczas warsztatów rekreacyjno - żeglarskich sprzęt multimedialny 
(np. rozwijany elektrycznie ekran, tablice interaktywne, telewizor, laptop z oprogramowaniem, 
rzutnik).                                     Bogusław Zawadzki

Nowa Baza niebawem zacznie „kiełkować”

Nasz narodowy bohater jest bowiem jednym z udziałowców spółki 
„Nowe Mazury 8”, która zamierza wybudować na giżyckiej plaży re-
staurację na wodzie o powierzchni około 1000 metrów kwadratowych. 
Wszystko zależy, oczywiście, od pieniędzy (wartość przedsięwzięcia  
szacuje się na 25 milionów złotych), a te w większości (70%) mają po-
chodzić z unijnego dofinansowania. Na początku października zielone 
światło dla inwestycji zapaliła giżycka Rada Miejska, zgadzając się na 
dzierżawę około 40 metrów kwadratowych opaski mola, na której ma 
powstać platforma łącząca planowany lokal z lądem. Z tytułu dzierżawy 
miasto zarobi rocznie nieco ponad 30 tysięcy złotych. Uzyskanie zgody 
radnych było ostatnim warunkiem, jaki  szefowie „Nowych Mazur 8” 
musieli spełnić, by móc ubiegać się o dotację. Jeśli wniosek spółki zo-
stanie pozytywnie rozpatrzony przez Polską Agencję Rozwoju Przed-
siębiorczości, to restauracja na Niegocinie (ze szklanymi podłogami 
i mariną, na terenie której cumować będą m.in. gondole) powstanie 
najpóźniej w ciągu dwóch lat.          Bogusław Zawadzki

Szklane podłogi, gondole i „Lewy” częstym gościem?
Pruszków, Poznań, Dortmund, Monachium… Czy wiedzą Państwo, co – a właściwie kto – łączy te miasta z Gi-
życkiem? Oczywiście Robert Lewandowski, spec od kopania piłki, a być może już niedługo także współwłaści-
ciel ekskluzywnego lokalu na Niegocinie.

Wizualizacja terenu plaży miejskiej w Giżycku z planowaną restauracją 
na wodzie
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W nocy z 28 na 29
października

COFAMY ZEGARKI
z godziny 3.00 na 2.00.

UWAGA! CZAS ZIMOWY
CZAS ZACZĄĆ…

Przed nami nurkowe „Halloween” i „Mazurska Mila Nocą”, już po raz 
piąty organizowana przez członków giżyckiego Klubu Płetwonurków „Płe-
twal”. Zamierzają oni przepłynąć (oczywiście pod wodą) kanał Giżycki, tra-
dycyjnie ciągnąc po powierzchni platformy z wydrążonymi, oświetlonymi od 
środka dyniami. Ten niecodzienny widok będzie można zobaczyć już w naj-
bliższy wtorek (31 października), start około godz. 18.30 z zatoki Tracz na 
Kisajnie w kierunku placu im. Andrzeja „Balona” Tarasiewicza (zgłoszenia 
chętnych przyjmowane są pod adresem mailowym: seblep@wp.pl). 
Kilka dni później nasi płetwonurkowie wezmą udział w światowej imprezie 

Najpierw Mila, potem „Diversnight”
„Diversnight 2017”, której celem jest wspólne zejście pod wodę jak najwięk-
szej liczby ludzi. Akcję zapoczątkowano dwanaście lat temu w Norwegii, a 
jej tradycją jest pierwsze zanurzenie o godzinie odpowiadającej danemu 
rokowi. „Diversnight 2017” odbędzie się 4 listopada (sobota), w Giżycku 
zbiorowe nurkowanie w Niegocinie o godz. 20.17 poprzedzi spotkanie or-
ganizacyjne w porcie „Ekomarina” (godz. 18.30). Członkowie „Płetwala” za-
chęcają do przyłączenia się do akcji wszystkich posiadaczy uprawnień nur-
kowych i własnego źródła światła (zgłoszenia na e-mail: a.sobanski@
pletwal.com).            Bogusław Zawadzki
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To się dopiero nazywa świetna robo-
ta! Giżycki Ratusz złożył trzy wnioski o 
dofinansowanie termomodernizacji miej-
skich obiektów publicznych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
„Warmia i Mazury” i… wszystkie trzy 
zostały rozpatrzone pozytywnie! Co to 
oznacza w praktyce? Ano to, że – o ile 
nie zajdą tzw. nieprzewidziane okolicz-
ności – niedługo w naszym mieście roz-
poczną się kolejne inwestycje budowlane 
na niecodzienną skalę finansową (prawie 
10 milionów złotych przy 35-procento-
wym wkładzie gminy miejskiej). Na liście 
obiektów przeznaczonych do „termoliftin-
gu” (docieplenie, wymiana stolarki okien-
nej i drzwiowej, remont podłóg i instalacji 
centralnego ogrzewania) znalazły się: 
budynek główny i mała sala gimnastycz-
na Szkoły Podstawowej nr 1, budynek 
główny, biblioteka i sala gimnastyczna 
Szkoły Podstawowej nr 2, budynki Szko-
ły Podstawowej nr 3, budynek Szkoły 
Podstawowej nr 4, siedziby miejskich 
przedszkoli (nr 1 i nr 4), sala Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Mic-
kiewicza, przychodnia lekarska przy ul. 
Wodociągowej, budynek oświatowy przy 
ul. Olsztyńskiej oraz siedziba Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Warun-
kiem do uzyskania unijnego dofinanso-
wania jest wykonanie wszystkich prac do 
końca grudnia przyszłego roku.    
         bz

TRZY RAZY „TAK”!

A konkretnie na maj przyszłego roku, 
bo właśnie wtedy powinna zakończyć się 
budowa  nowoczesnego kompleksu spor-
towo - rekreacyjnego przy Szkole Pod-
stawowej nr 3. 4 października burmistrz 
Wojciech Iwaszkiewicz podpisał 
umowę z przedstawicielem firmy „Pano-
rama Obiekty Sportowe” z Piaseczna (kil-
ka dni później przekazano plac budowy) 
na wykonanie boiska piłkarskiego z syn-
tetyczną nawierzchnią, boiska wielofunk-
cyjnego do siatkówki i koszykówki (420 
m kw.), bieżni z czterema torami (355 m), 
boiska do piłki plażowej (273 m kw.), rzut-
ni do pchnięcia kulą, trybun, ogrodzenia, 
siłowni plenerowej, placu zabaw (790 m 
kw.), oświetlenia, wiaty rowerowej (na 20 
pojazdów), koszy na śmieci, ławek i innej 
drobnej infrastruktury. Firma z Piaseczna 
zobowiązała się również do utwardzenia 
terenu oraz wykonania ciągów komunika-
cyjnych, drenażu i kanalizacji deszczo-
wej. Wartość robót budowlanych oszaco-
wano na 2 miliony 640 tysięcy złotych.                          
    bz

Wilanów czeka na wiosnę

Największe od 1912 roku opady spowodo-
wały problemy z zakończeniem modernizacji 
stadionu giżyckiego MOSiR. Opierając się m.in. 
na sugestiach wykonawcy remontu władze Gi-
życka zdecydowały o przesunięciu terminu 
ułożenia poliuretanowej nawierzchni na bieżni 
obiektu przy ul. Moniuszki. Słuszność tej decy-
zji jest niepodważalna, albowiem w przypadku 
kontynuacji inwestycji w obecnych warunkach 
atmosferycznych (niska temperatura powietrza, 
utrzymująca się wilgoć) przedsięwzięciu groziło 
kompletne fiasko.

Przez deszcze bieżnia czeka jeszcze
– Widziałem kiedyś poliuretan ułożony 

przy nieodpowiedniej temperaturze – mówi 
burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkie-
wicz. – Po kilku tygodniach nawierzchnia 
wyglądała jakby miała ze sto lat. To były pie-
niądze dosłownie wyrzucone w błoto. 

Ułożenie nowej bieżni jest jedynym punk-
tem, którego nie udało się zrealizować w ra-
mach planowanego remontu. Dokończenie 
modernizacji stadionu zaplanowano na wio-
snę przyszłego roku.

                    bz

Trwają prace przy 
budowie ronda na skrzy-
żowaniu szosy Obwodo-
wej z ul. Nowowiejską 
i Świderską. Obawy o 
to, że roboty drogowe 
mocno skomplikują ży-
cie kierowcom, okazały 
się płonne – strzałem w 
dziesiątkę okazała się 
bowiem budowa tymcza-
sowej dwukierunkowej 
„nitki”, biegnącej równo-
legle do „obwodnicy” na 
odcinku od skrzyżowa-
nia z ul. Batorego do bu-
dowanego ronda. Dzięki 
temu rozwiązaniu udało 
się uniknąć wyznacze-
nia objazdów przez mia-
sto, co w konsekwencji 
zapobiegło jego pose-
zonowemu zakorkowa-
niu. Rondo – zgodnie z 
umową – ma być gotowe 
do końca września 2018 
roku.

Kolejowa już prawie gotowa
Co słychać w temacie giżyckich inwestycji drogowych? Rzec by można 
krótko, że  wszystko jest na dobrej drodze.

A dużo szybciej, bo już za 
kilkanaście dni, powinien się 
zakończyć remont ulicy Kolejo-
wej na odcinku od ul. Generała 
Józefa Zajączka do ul. Dąbrow-
skiego. Kiedy zamykaliśmy ten 
numer „Mojego Giżycka”, na 
znacznej długości leżał już nowy 
asfalt, ale nie była to jeszcze 
ostateczna warstwa (tzw. ście-
ralna). Remont ulicy Kolejowej 
jest finansowany przez Gminę 
Miejską przy współudziale Po-
wiatu Giżyckiego. 

   Bogusław Zawadzki
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SZUKASZ PRACY?
SZUKASZ PRACOWNIKA?

Pomożemy Ci znaleźć! 
Napisz do nas – redakcja@gizycko.pl.             

U nas anonse są bezpłatne!

… oferowanej w Punkcie Konsultacyjnym Cen-
trum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej 
(ul. Sikorskiego 3b, budynek Świetlicy Socjoterapeu-
tycznej, tel. 87/428 51 63):
KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA dla 
ofiar i sprawców przemocy, w problemach będących 
następstwem nadużywania alkoholu - poniedziałek, 
godz. 16.00-18.00,  środa, godz. 15.00-18.00
POMOC PSYCHOLOGICZNA dla osób uza-
leżnionych od alkoholu, środków psychotropowych, 
konsultacje dla rodziców (problemy wychowawcze) 
- poniedziałek, godz. 16.00-18.00
KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE dla 
osób uzależnionych i po leczeniu odwykowym - wto-
rek, godz. 15.00-17.00, czwartek, godz. 17.00-19.00 
(grupa wsparcia)
PORADNICTWO PEDAGOGICZNE w za-
kresie diagnozy dzieci i młodzieży uzależnionych od 
alkoholu i substancji psychotropowych, pomoc peda-
gogiczna dla rodziców - wtorek, godz. 15.30 - 17.30

SKORZYSTAJ Z POMOCY…

Stała, dobrze płatna praca dla spawacza i tokarza. 
Giżycko, www.biox.pl, tel. 87/428-26-64. 

•
Zakład Górni i Synowie w Antonowie k. Giżyc-
ka poszukuje pracowników do działu produk-
cji. Cały etat, umowa o pracę, stabilna praca, 
bardzo dobre wynagrodzenie, jedna zmiana. 
Wymagana książeczka sanepidowska. Kon-
takt: Agnieszka Rakowska, tel. 660-726-187 
lub 87/428-24-22 w.32 do godz. 15:00 lub oso-
biście ul. Sympatyczna 22.

Do 3 listopada (piątek) giżycczanie mogą 
skorzystać z bezpłatnych badań diagnostycznych 
krwi na obecność przeciwciał anty-HCV, odpowie-
dzialnych za wirusowe zapalenie wątroby typu C, 
zwane „cichym zabójcą”. Badania prowadzone są 
w ramach samorządowego „Programu Profilaktyki 
Zakażeń HCV wśród mieszkańców Giżycka”, opra-
cowanego przez dr Katarzynę Karolską z 
Urzędu Miejskiego. Adresatami Programu są ludzie 
w wieku 25-65 lat ze szczególnym uwzględnieniem 
grup ryzyka (m.in. osoby po przetaczaniu krwi, po 
drobnych zabiegach, wielokrotnie hospitalizowa-
ne, po przebytym WZW typu B, chore na hemofi-
lię, zakażone wirusem HIV, przyjmujące dożylnie 
środki psychoaktywne czy osoby z ryzykownym 
zachowaniem seksualnym). Badania wykonywane 
są w godz. 8.00 - 17.00 w Niepublicznym Zakła-
dzie Opieki Poradnia Lekarzy Medycyny Rodzinnej 
Zbigniew Gugnowski Spółka Partnerska przy ul. 
Wodociągowej 17 (gabinet zabiegowy, pokój nr 
8). Szczegółowe informacje można uzyskać pod 
nr. tel. 87/428-67-72 i 87/429-40-52. Wczesna dia-
gnostyka jest jedynym sposobem walki z wirusem 
HCV. Nieleczone zakażenie może doprowadzić do 
marskości wątroby lub choroby nowotworowej.  bz

I ty możesz być zakażony 
– zbadaj się w przychodni

„ZNICZ” NA DROGACH
Statystyki nie pozostawiają złudzeń – oko-

lice Dnia Wszystkich Świętych to jeden z naj-
czarniejszych okresów na polskich drogach. 
Setki wypadków i kolizji, tysiące pijanych kie-
rowców, wielu rannych i zabitych. W Giżycku 
trwa akcja „Znicz”, w której uczestniczą poli-
cjanci, strażnicy miejscy i żandarmi. Działania 
zakończą się 2 listopada. Na czas odwiedzin 
grobów zmieniono organizację ruchu w po-
bliżu cmentarzy (szczegóły na miejskich stro-
nach: www.gizycko.pl i www.mojegi-
zycko.pl oraz na stronie KPP w Giżycku). 
Apelujemy o zachowanie ostrożności i dosto-
sowanie się do oznaczeń drogowych. 

PROCESJA 
PO NIESZPORACH

1 listopada w samo południe w sank-
tuarium Świętego Brunona rozpocznie się 
msza, zwieńczona nieszporami żałobnymi, a 
o godz. 13.00 na Cmentarz Komunalny przy 
alei 1 Maja wyruszy tradycyjna procesja. Na-
tomiast około godz. 14.00 (czyli nieco później 
niż co roku – na liczne prośby mieszkańców 
miasta) planowana jest modlitwa za zmarłych 
na cmentarzu przy ul. Leśnej. 

KURSY JAK W NIEDZIELĘ
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

informuje, że 1 listopada 2017 r. pojazdy ko-
munikacji miejsko-gminnej będą kursowały 
według rozkładu jazdy jak w niedzielę. Z po-
wodu zmian w organizacji dojazdu do cmen-

GIŻYCKI NIEZBĘDNIK LISTOPADOWY

tarzy autobusy nie będą jeździły ulicą Nowo-
wiejską, będą natomiast przejeżdżały przez 
przystanki przy al. 1 Maja i ul. Leśnej (stary i 
nowy cmentarz). GZK prosi o przejście z ul. 
Nowowiejskiej na przystanek przy skrzyżo-
waniu szosy Obwodowej z ul. Świderską lub 
na al. 1 Maja. Ze względu na wzmożony ruch 
drogowy mogą wystąpić opóźnienia. 

Z E-CMENTARZEM ŁATWIEJ
Przypominamy o stronie ecmentarz.

gizycko.pl, stworzonej z myślą o tym, by 
umożliwić Państwu wyszukiwanie miejsca 
pochówku Waszych bliskich lub znajomych. 
Znajdująca się na stronie wyszukiwarka 
pozwala zlokalizować groby osób spoczy-
wających na obu giżyckich cmentarzach 
i wyznaczyć drogę od dowolnej bramy na 
terenie danej nekropolii. W celu wyszukania 
lokalizacji grobu należy przejść do zakładki 
„wyszukaj grób”. Po wprowadzeniu wszyst-
kich danych należy kliknąć przycisk „szukaj”. 
Pojawi się lista wyników z datami urodzenia i 
zgonu oraz adresem grobu. Po kliknięciu na 
wybraną pozycję wyświetli się strona z mapą 
cmentarza, z zaznaczoną żółtą strzałką 
kwaterą, w której znajduje się szukany grób. 
Czerwonym kolorem pokazana jest droga do 
danej kwatery od wybranej bramy cmenta-
rza. Wyniki wyszukiwania można wydruko-
wać. Aby uzyskać bardziej szczegółowe in-
formacje należy najechać kursorem na mapę 
z zaznaczoną kwaterą i kliknąć kilkakrotnie.  
               Bogusław Zawadzki

Kobieto! Jeśli zaobserwowałaś u siebie 
takie objawy jak bóle w okolicy krzyżowo - 
lędźwiowej, nietrzymanie moczu podczas 
kaszlu, wysiłku lub śmiechu, uczucie parcia 
i „ciągnięcia” w narządach rozrodczych czy 
bóle w trakcie stosunków płciowych – to być 

BEZPŁATNE BADANIA W SZPITALU
może cierpisz na zaburzenie statyki narządu 
płciowego (POP). Zadzwoń, a najlepiej zgłoś 
się na Oddział Ginekologiczno – Położniczy 
giżyckiego szpitala, gdzie prowadzone są 
bezpłatne konsultacje. Kontakt telefoniczny: 
87/429-67-14 w godz. 8.00-14.00.              bz



6 AKTUALNOŚCI

Podczas uroczystości rys historyczny przedstawili prowadzący galę 
nauczyciele: Renata Panasik i Antoni Piotrowski, a dyrektor 
„Czwórki” Jolanta Stańczuk (niegdyś uczennica SP 4) podkreśliła 
zasługi wielu osób, dzięki którym szkoła przeniosła się w „nowy, lepszy 
wymiar”.

– Moi poprzednicy swoim entuzjazmem potrafili zmobilizować in-
nych do realizacji nawet najtrudniejszych przedsięwzięć i to dzięki ich 
zaangażowaniu udało się stworzyć naszą szkołę taką, jaką widzimy 
dzisiaj: otwartą na zmiany, gdzie niemożliwe staje się możliwe – powie-

Pięćdziesiątka w „Czwórce” 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku dołączyła niedawno do grona pięćdziesięciolat-
ków. Jubileuszowe uroczystości odbyły się 10 października, czyli w… 49. rocznicę na-
dania placówce imienia I Dywizji Piechoty i przekazania szkole sztandaru, ufundowa-
nego przez mieszkańców Giżycka.

działa  Jolanta Stańczuk, kierująca placówką od siedemnastu lat. 
Satysfakcji z pełnionej misji nauczycielom i pracownikom „Czwór-

ki” winszował burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz, a 
Krzysztof Szwed z ełckiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Olsz-
tynie życzył spotkania się w takim samym gronie za kolejne pół wieku. 
Październikowe obchody zwieńczył program artystyczny z udziałem 
uczniów „Czwórki”, prowadzony przez absolwenta szkoły Pawła 
Grzeszczaka (obecnie miejskiego radnego). 

          Bogusław Zawadzki
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7AKTUALNOŚCI

W 1960 roku wśród gospodarzy 
miasta zrodziła się myśl budowy nowej 
szkoły. Starania władz powiatowych roz-
poczęły się jeszcze tego samego roku, 
zgodę na budowę placówki Kuratorium 
Okręgu Szkolnego w Olsztynie wyraziło 
21 sierpnia 1963 roku. Lokalizację szkoły 
przewidziano na terenie istniejącego bo-
iska sportowego przy ul. 3 Maja. 31 mar-
ca 1965 roku KOS zleciło Wojewódzkiej 
Dyrekcji Osiedli Robotniczych w Olsz-
tynie opracowanie dokumentacji tech-
nicznej na budowę 15 - izbowej szkoły w 
Giżycku, a 7 stycznia 1966 roku odbyło 
się wprowadzenie wykonawcy na plac 
budowy, którego dokonali: ówczesny in-
spektor szkolny Włodzimierz Żygas 
oraz Jerzy Odelski – przewodniczący 
Powiatowego Komitetu Kultury Fizycz-
nej i Turystyki w Giżycku. Od czerwca 
1967 roku nominowany kierownik szko-
ły Stanisław Bobieni rozpoczął 
nadzorowanie budowy. W tym samym 
miesiącu zatwierdzono także kadrę 
nauczycielską, liczącą 28 nauczycieli. 
Zastępcą kierownika została Jadwiga 
Oszejczyk. 29 sierpnia 1967 r. odby-
ło się pierwsze posiedzenie Rady Peda-
gogicznej, a trzy dni później nastąpiło 
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
1967/68, ale… na boisku Szkoły Pod-
stawowej nr 1. Budynek nowej szkoły 
nie był bowiem wykończony, w związku 
z tym „Czwórce” oddano do dyspozycji 
sale w budynku po internacie Liceum 
Pedagogicznego, w Instytucie Rybac-
twa Śródlądowego, w Szkole Podsta-
wowej nr 1 i w Szkole Ćwiczeń. Pierw-
sze zajęcia przy ul. 3 Maja odbyły się 
25 listopada 1967 r., a 10 października 
1968 r. szkoła otrzymała imię I Dywizji 
Piechoty. Akt nadania szkole imienia 
odczytał naczelnik Kuratorium Okręgu 
Szkolnego Michał Płocica. W asy-
ście przybyłej na uroczystość kompa-
nii honorowej Wojska Polskiego ppłk. 
Henryk Godles wręczył kierownikowi 
szkoły Stanisławowi Bobieni sztandar 
ufundowany przez społeczeństwo Gi-
życka. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
umieszczonej na frontonie budynku 
szkolnego dokonał przewodniczący PK 
FJN Czesław Wedle. 10 paździer-
nika stał się odtąd Świętem Szkoły. Na 
stałe do obrzędowości szkolnej weszło 
wprowadzenie sztandaru przy dźwię-
kach marsza wojskowego i jego pochy-
lanie przy dźwiękach hymnu państwo-
wego, uroczyste ślubowanie uczniów 
klas pierwszych, nowych uczniów oraz 
Samorządu Uczniowskiego.

Z KART HISTORII
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8 DZIEŃ NAUCZYCIELA

Dzień Edukacji Narodowej był okazją do spotkania burmistrza Gi-
życka Wojciecha Iwaszkiewicza z przedstawicielami środowi-

PEDAGODZY DOCENIENI

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE

MEDAL MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Barbara Ejsmont (SP 4), Mirosław Boć (SP 1), Janina Morska (SP 7)

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
Lucyna Brzuszkiewicz (SP 3), Marzanna Wołczek (SP 3), Barbara 
Wołczek (SP 3), Dorota Leszek (SP 1), Joanna Janyszko (SP 4), Do-
rota Saskowska (SP 4)

MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
ZŁOTY: Anna Michalec (SP 1), Barbara Sajnaga (Przedszkole Miej-
skie nr 1), Zofia Ulążka (SP 1)
SREBRNY: Henryka Suchodoła (SP 4)
BRĄZOWY: Anna Maśnik (SP 4)

NAGRODA BURMISTRZA GIŻYCKA
Ewa Słowikowska (SP 2), Ewa Ładna (SP 3), Anna Ulaniuk (SP 4), 
Bożena Gago (SP 7), Ewa Cielecka (Przedszkole Miejskie nr 1), Ewa 
Pikciun (Przedszkole Miejskie nr 4), Katarzyna Banach (SP 7)

Burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz gratuluje nauczycielom wyróżnio-
nym Medalem Ministra Edukacji. Od prawej: Janina Morska, Mirosław 
Boć i Barbara Ejsmont

Augustów ma „siedem dziewcząt z Albatrosa”, a my „siedem dziewcząt z Nagrodą Burmistrza” (stoją)

ska nauczycielskiego (12 października). Podczas uroczystości w Urzę-
dzie Miejskim, w których uczestniczył również przewodniczący Rady 
Miejskiej Cezary Piórkowski, zostały wręczone okolicznościowe 
medale i nagrody. Uhonorowano 21 pedagogów.                              bz

Z trzydniowym poślizgiem Dzień Edukacji 
Narodowej obchodzili emerytowani giżyccy 
pedagodzy. Tu nagród nie było – była za to 
okazja do bezcennych wspomnień i wypicia 
tradycyjnej „małej czarnej” z kimś, kogo nie 
spotyka się już na co dzień. Zapraszamy na 
krótką fotorelację z uroczystości w sali bankie-
towej „Biłas i Synowie” na pasażu Portowym.     
           bz

Świętowali nauczyciele „po służbie”
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9SPOŁECZEŃSTWO

Nauczycielski Chór Kameralny powstał w 1997 roku 
z potrzeby tego, „co w sercu gra”. Nauczyciele zawsze 
śpiewali chętnie, nic więc dziwnego, że w listopadzie 1997 
roku podczas wycieczki do teatru powstał zamysł zorgani-
zowania chóru. Za pomysłodawczynię uważa się Emilię 
Kozaczek. W autokarze Henryk Gierwel od razu zgodził 
się na poprowadzenie powstającego zespołu. 

Pierwsze spotkanie odbyło się w listopadzie 1997 roku 
i od razu zaczęła się praca: podział na głosy, dużo ćwi-
czeń. Od żywiołowych spotkań przeszliśmy do świadomej 
pracy nad sobą, ale zawsze w serdecznej, koleżeńskiej 
atmosferze. Systematyczne próby, nadzwyczajna cierpli-
wość i takt dyrygenta sprawiły, że w maju 1998 roku chór 
dał pierwszy koncert. Z roku na rok rozszerzany był re-
pertuar, nad którym pracował dyrygent z zespołem. Nasz 
repertuar budowaliśmy w oparciu o kalendarz imprez w 
środowisku nauczycielskim w mieście, powiecie i woje-
wództwie. Utwory przez nas wykonywane opracowywał i 
aranżował wspomniany wcześniej Henryk Gierwel, uhono-
rowany wieloma odznaczeniami, m.in. Złotą Odznaką Ho-
norową „Zasłużony dla Warmii i Mazur”, Złotym Krzyżem 
Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem „Za 
szczególne zasługi dla miasta Giżycka”. 

Chór śpiewa – głównie a’capella – utwory muzyki kla-
sycznej, świeckiej, sakralnej i popularnej. Może poszczy-
cić się wyróżnieniami i nagrodami, które otrzymał m.in. 
podczas następujących imprez: Ogólnopolski Festiwal 
Kolęd i Pastorałek w Olsztynie, Jesienne Koncerty 
Muzyki Cerkiewnej w Giżycku, Festiwal Klubów Senio-
ra w Wydminach, Przegląd Chórów A’capella Polski 
Północno – Wschodniej w Ełku, Spotkanie Chóralne 

„Idź zawsze tam, gdzie słychać śpiew, 
tam ludzie dobre serca mają. 

Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”
Johann Wolfgang Goethe

Przez dwie dekady ze śpiewem na ustach
w Pierwoszynie na Kaszubach, Iławski Przegląd Chó-
rów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Warmii i Mazur, 
Warmińsko-Mazurski Festiwal Chórów, Zespołów Wo-
kalnych i Solistów  Uniwersytetów i Akademii Trzecie-
go Wieku „Hej, Kolęda” w Olsztynie (2. miejsce w 2014 
roku, 1. lokata dwa lata później). W swoim repertuarze 
Chór ma dwa utwory skomponowane przez Henryka Gier-

wela: „Mazurski wiatr” i „Nasze mia-
sto” (I Nagroda w konkursie na pio-
senkę o Giżycku w roku 2000). 

Mamy nadzieję, że przez te lata 
śpiewając różny repertuar podtrzy-
mywaliśmy tradycje poprzez pielę-
gnowanie polskości, rozwijanie świa-
domości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej oraz współpracę z mniej-
szościami narodowymi. W obecnym 
stanie liczbowym (25 osób plus dyry-
gent) najdłuższym stażem w zespole 
mogą poszczycić się: Halina Tubi-
lewicz, Maria Dulko, Katarzyna Li-
manowska, Aleksandra Osieczko, 
Elwira Jurczyk i niżej podpisana 
(wszystkie śpiewają od początku ist-
nienia grupy). Członkiniami Chóru są 
zarówno emerytowane, jak i czynne 
zawodowo nauczycielki oraz przed-

stawicielki innych zawodów. W ciągu dwudziestu lat stan 
osobowy zmieniał się, do zespołu dołączyły nowe chó-
rzystki, niektóre nasze koleżanki zrezygnowały z różnych 
przyczyn. 

Do roku 2011 Chór funkcjonował przy Klubie Nauczy-
ciela jako stowarzyszenie. Obecnie jest w strukturach 
Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który godnie 
reprezentuje. Na przestrzeni dwóch dekad bardzo dobrze 
układała się nam i układa współpraca z władzami samo-
rządowymi miasta i powiatu, które są przychylne naszej 
działalności. Wysoko oceniamy również współpracę z 
Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
nauczycielami, mniejszościami narodowymi, Związkiem 
Emerytów i Rencistów, Kościołem i innymi grupami spo-
łecznymi.               Nina Piórkowska

kierownik Chóru GUTW

ZAPROSZENIE NA KONCERT
Miłośników Chóru Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapra-
szamy na Koncert Jubileuszowy, który odbędzie się 18 listopada (so-
bota) o godz. 16.00 w Giżyckim Centrum Kultury



10 WYDARZENIA

Dzień Różowej Wstążeczki (w tym roku obchodzony pod hasłem „Kocham Cię, Życie”) w Giżycku zorganizowano już po raz jedenasty. 
Podczas uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej kilka miesięcy temu długoletniej szefowej Stowarzyszenia Amazonek Janiny Wa-
lendziak, a śpieszący z  życzeniami zdrowia i słowami wsparcia goście (m.in. burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz) podkreślali niebagatelną 
rolę, jaką zrzeszone w Stowarzyszeniu panie (obecnie jest ich około 30) spełniają w społeczeństwie.                        Bogusław Zawadzki

Strach jest wrogiem, a wiedza sprzymierzeńcem
Te słowa padły z ust specjalisty onkologa Agnieszki Małek, która podczas giżyckich obchodów Dnia Różowej 
Wstążeczki (21 października) zachęcała kobiety do regularnego badania piersi. Podkreślała ona, że rocznie na 
nowotwór piersi zapada około 17 tysięcy Polek, ale mówiła też o dużych szansach na pokonanie choroby. Wa-
runkiem podstawowym jest wczesne zdiagnozowanie. 

Kierowane przez Marię Popieluch Stowarzyszenie „Promyk” wspiera Sto-
warzyszenie Amazonek, którego prezesem jest Anna Poddubik (z prawej) 

Coroczną prelekcję o raku piersi wygłosiła onkolog Agnieszka Małek 
(z lewej), która namawiała panie do regularnego badania 

Na październikowe obchody Dnia Różowej wstążeczki przybyły nie tylko członkinie giżyckiego Stowarzyszenia Amazonek, ale także ich najbliżsi

Przed wejściem do sali uczestnicy uroczysto-
ści zostali udekorowani różowymi wstążecz-
kami

Wiele osób skorzystało z bezpłatnego badania 
poziomu cukru we krwi i pomiaru ciśnienia 

„Hymn Amazonek” i piosenkę „Och, życie, 
kocham Cię nad życie” wykonała Sylwia Mil
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11WYDARZENIA

Podczas październikowego festynu na wzgórzu Świętego Brunona okazało się, że ziemniaki są niezastąpione nie tylko przy produkcji frytek, 
placków czy kartaczy. Liczne konkursy z zastosowaniem smakowitej kulki obudziły w narodzie ducha rywalizacji, a niektóre dyscypliny – jak cho-
ciażby rzut kartoflem do gumofilca – z pewnością czeka świetlana przyszłość i rychły wpis na listę sportów olimpijskich. Organizatorem I Święta 
Ziemniaka był giżycki „Rotary Club”, obchodzący w tym roku 15. rocznicę istnienia.                                              Bogusław Zawadzki

Święt    Ziemniaka z rzutem do… gumiaka
„Wyznać trzeba, ze po chrzcie świętym kartofle są największym dobrodziejstwem użyczonym przez nieba” 
– pisał niegdyś Julian Ursyn Niemcewicz, a walory ziemniaków w poemacie „Kartofla” zachwalał sam Adam 
Mickiewicz. Nic więc dziwnego, że i w Giżycku doczekały się one swojego święta.

Imprezę rozpoczęło tradycyjne uderzenie w dzwon. Od lewej: Andrzej 
Jelec („Rotary Club”), Krzysztof Szkudlarek (prezydent giżyckiego 
RC), wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ewa Ostrowska i burmistrz 
Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz

Rajem dla podniebienia była tez kartoflanka, serwowana przez kucha-
rzy z podgiżyckiego Grajwa. Kulinarni koneserzy nie omieszkali po-
prosić o dolewkę

A to już mistrzynie kolejnej konkurencji – tarkowania ziemniaków. 
Dzięki nim i trzem innym parom nie zabrakło „materiału” na przepysz-
ne placki

Trening czyni mistrza, czego najlepszym przykładem jest widoczny na 
zdjęciu Pan Mariusz z Giżycka, zwycięzca konkursu obierania kartofli, 
z zawodu… kucharz

Przewodniczący Rady Miejskiej Cezary Piórkowski (pierwszy z pra-
wej) dwoił się i troił, by jak najszybciej obrać torbę ziemniaków, ale 
ostatecznie uplasował się tuż za podium

Zanim było „coś dla brzucha”, pojawiło się „coś dla ducha”. Na sce-
nie swoje taneczne i wokalne umiejętności zaprezentowali żywiołowi 
„Sterławiacy”
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12 SPOŁECZEŃSTWO

VIVAT ACADEMIA, VIVANT PROFESSORES!
Studencką pieśnią „Gaudeamus igitur” w wykonaniu 
Nauczycielskiego Chóru Kameralnego zainaugurowano 
ósmy rok akademicki na Giżyckim Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku. Zajęcia pod egidą Centrum Profilaktyki 
Uzależnień i Integracji Społecznej ruszyły w połowie paź-
dziernika, a bierze w nich udział kilkuset aktywnych seniorów (50+), 
mających do wyboru szeroki wachlarz kierunków i kół zainteresowań. Pierwszy semestr potrwa 
do 20 stycznia 2018 roku, przerwa świąteczna planowana jest między 18 a 31 grudnia. Zapraszamy do obejrze-
nia fotogalerii z uroczystej inauguracji.                              Bogusław Zawadzki



13SPOŁECZEŃSTWO

GIŻYCKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
zajęcia w semestrze I 

PONIEDZIAŁEK
8.00  sala przy ul. Mickiewicza    aikido  grupa I     Magdalena Szymańska
9.00  sala przy ul. Mickiewicza    aikido  grupa II     Magdalena Szymańska
11.00  Klub Seniora     język francuski     Renata Kozłowska
13.15  Klub Seniora     język niemiecki     Monika Lipert
14.15  Klub Seniora     język angielski     Andrzej Kobielski

WTOREK
8.00  port „Ekomarina”     gimnastyka     Anna Leczycka
10.00  Klub „Pełna Chata”     sztuki piękne     Janina Knapp
10.00  Klub Seniora     rękodzieło     Anna Danilewicz
13.00  Giżyckie Centrum Kultury    turystyka/wykłady (7 i 21/11, 5 i 12/12)
13.00  Klub Seniora     salonik polityczny 14 i 28 grudnia)   Henryk Jurczyk
16.00  port „Ekomarina”     boccia      Jerzy Opęchowski 
           i Ryszard Krocz

ŚRODA
9.00  Klub Seniora     gimnastyka umysłu    Kamila Szudra - Roszko
10.30  Klub „Pełna Chata”     literatura i film (raz w miesiącu) 
11.00  Klub Seniora     zespół ludowy „Mazury”    Zygmunt Raczkowski
13.00  port „Ekomarina”     taniec towarzyski 
      (grupa średniozaawansowana)   Mariusz Korzeb
14.00  port „Ekomarina”     taniec towarzyski (grupa zaawansowana)  Mariusz Korzeb
16.00  Szkoła Podstawowa nr 7    boccia      Elżbieta Szturo 
           i Alicja Mosakowska
16.00  Klub Seniora     chór      Henryk Gierwel
16.00  Miejska Biblioteka Publiczna    gry towarzyskie     Teresa Sienkiewicz

CZWARTEK
8.20  Klub Seniora     język rosyjski     Józef Lichacz
9.15  Klub Seniora     język niemiecki     Teresa Czacharowska
9.40  Klub „Pełna Chata”     komputery grupa podstawy    Marzena Dobosz
10.00  port „Ekomarina”     qigong     Jerzy Dorywalski
11.00  Miejska Biblioteka Publiczna    komputery grupa początkująca   Teresa Sienkiewicz
11.15  Klub „Pełna Chata”     komputery grupa zaawansowana   Marzena Dobosz
13.00  Klub Seniora     język angielski     Marzena Dobosz
14.00  Klub Seniora     piosenka biesiadna     Urszula Wyszyńska - Zbróg

PIĄTEK
8.00  hotel „St. Bruno”, las miejski    nordic walking (dwie grupy)
9.00  Klub „Pełna Chata”     komputery grupa średniozaawansowana I  Marzena Dobosz
10.35  Klub „Pełna Chata”     komputery grupa średniozaawansowana II  Marzena Dobosz
11.00  port „Ekomarina”     latino solo     Anna Leczycka
14.00  Klub Seniora     teatr      Bożenna Oleksiak
16.00  Klub Seniora     chór      Henryk Gierwel
18.05  pływalnia miejska     basen      Mirosław Sroka

SOBOTA
10.00  Klub Seniora     psychologia (raz w miesiącu)    Elżbieta Szajrych



14 AKTUALNOŚCI

Zbliża się czas „gorącej zadymy w samym środku zimy”, czyli ko-
lejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 14 stycznia przy-
szłego roku na polskie (i nie tylko) ulice już po raz 26. wyjdą tysiące 
wolontariuszy, którzy tradycyjnie zbierać będą „środki na noworodki”. 
Oczywiście w gronie „muzyków” Orkiestry nie mogło zabraknąć Gi-
życka.

– Jesteśmy w pełnej gotowości do działania, czekamy na potwier-
dzenie rejestracji naszego sztabu – zapewniał w połowie październi-
ka Marcin Prusik z Giżyckiego Centrum Kultury, który w tym roku 
debiutuje w roli szefa sztabu WOŚP nad Niegocinem. 

Trwa nabór wolontariuszy – zainteresowanych zapraszamy do 
Giżyckiego Centrum Kultury przy ul. Konarskiego 8 (nr tel. do Mar-
cina Prusika: 514-200-883). Przypomnijmy, iż 15 stycznia 2017 roku 
mieszkańcy Giżycka jak zwykle stanęli na wysokości zadania, wrzu-
cając do Orkiestrowych puszek najwięcej w 25-letniej historii, bo aż 
68 272, 82 złotych (poprawiając miejski rekord z roku 2016 o ponad 
16 tysięcy złotych).                  bz

GRAMY JUŻ ZA KILKA TYGODNI

Jeśli nie znacie Państwo młodej niewiasty na naszym zdjęciu – 
przedstawiamy: to Aleksandra Łychacz, rejonowy koordynator 
akcji „Szlachetna Paczka” (organizowanej od 2000 roku przez Stowa-
rzyszenie „Wiosna”). Dzięki łańcuchowi ludzi dobrej woli co roku udaje 
się spełnić świąteczne marzenia wielu polskich rodzin. Program opiera 
się na prywatnych darczyńcach, którzy na podstawie danych – zebra-
nych przez wolontariuszy i umieszczonych w internetowej anonimowej 
bazie danych – odpowiadają na potrzeby ludzi w trudnej sytuacji życio-
wej (nie tylko finansowej). Z tej bazy darczyńcy wybierają osoby, którym 
chcą pomóc, przygotowując świąteczną paczkę. 

– Wstępnie szacujemy, że w tym roku akcja obejmie co najmniej 15 
giżyckich rodzin – mówi Aleksandra Łychacz. 

W drugiej połowie października rozpoczęły się szkolenia wolonta-
riuszy. Do potrzebujących paczki zostaną dostarczone dwa tygodnie 
przed Bożym Narodzeniem. Zainteresowanych uczestnictwem w akcji 
„Szlachetna Paczka” prosimy o kontakt z koordynatorem rejonowym 
(tel. 505-512-342).                   bz

Chcesz pomóc? Zadzwoń!

Dwanaście koncertów w ośmiu miejscowościach, 
dwanaście znakomitych zespołów – za nami XVII Mię-
dzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej, które (po-
dobnie jak szesnaście poprzednich edycji) okazały się 
ogromnym organizacyjno - artystycznym sukcesem. 
Patronem medialnym przedsięwzięcia było „Moje Gi-
życko”, a organizatorami: Zarząd Oddziału Mazurskie-
go Związku Ukraińców w Polsce i parafia greckokato-
licka p.w. Świętej Trójcy w Giżycku.                            bz

Dwa dni muzycznej uczty

Wokalny Żeński Zespół „Madrigal Voices’ był jednym z najbardziej „za-
pracowanych” chórów podczas tegorocznych Koncertów. „Dziewczyny 
ze Lwowa” mieliśmy okazję zobaczyć i usłyszeć pięciokrotnie. Po tym, 
co zaprezentowały, chciałoby się powiedzieć: tylko pięciokrotnie…

Brak publiczności nigdy nie był problemem Międzynarodowych Kon-
certów Muzyki Cerkiewnej. W pierwszym rzędzie organizatorzy tego-
rocznej imprezy: Katarzyna Polewczak (przewodnicząca Oddziału Ma-
zurskiego Związku Ukraińców w Polsce) i Wasyl Parasiuk, proboszcz 
cerkwi greckokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Giżycku

Napisać, że wystąpił Państwowy Akademicki Chór Męski „Dudaryk”, to 
tak jakby… nic nie napisać. Lwowskich wirtuozów trzeba po prostu usły-
szeć na żywo, ale i wtedy trudno znaleźć słowa na opisanie ich kunsztu
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15WYDARZENIA

PARY SPORTOWE
KATEGORIA 14-15 E

1. miejsce - Jakub Święcki i Anna Charzyńska (awans do kategorii D)
5. miejsce - Borys Wasilewski i Weronika Dudar 

PARY REKREACYJNE
KATEGORIA H DO LAT 7

1. miejsce - Antoni Mosiński i Zuzanna Pacheco 
2. miejsce - Oliwia Szymczak i Lisa Naruszewicz, Julia Aftyka i Ga-
briela Żołądkiewicz, Hanna Połojańska i Julia Abramowicz, Maja Łojek 
i Lila Majewska

KATEGORIA 8-9 H
1. miejsce - Bartosz Skórnóg i Lena Ostaniewicz (Superpuchar, 
awans do kategorii G), Emil Dobosz i Hanna Kowalewska, Jakub Szul-
ganiuk i Łucja Suchocka, Stanisław Bitel i Pola Wasilewska, Szymon 
Szostak i Liliana Pac, Jakub Duda i Eliza Tomaszewska, Marcin Flor-
czak i Milena Smędzik, Bartosz Ziemba i Martyna Melnyk, Jan Szepel 
i Wiktoria Kołosińska
2. miejsce - Artur Mąka i Nikola Górczyńska, Tomasz Pacek i Maja 
Łukowska, Eryk Jankowski i Hanna Rawłuszko

KATEGORIA 8-9 G
1. miejsce - Patryk Gal i Aleksandra Wasilewska,  Jan Karolczuk i 
Hanna Haszczyn

Bulodrom, czyli miejsce do gry w bule (sport nieolimpijski), to kolej-
ny prezent giżyckiego „Rotary Clubu” dla lokalnej społeczności z okazji 
15-lecia istnienia organizacji nad Niegocinem. Podczas uroczystego 
otwarcia obiektu w parku Rogera Goemaere’a (5 października) o za-
sadach wymyślonej we Francji petanki (tak brzmi spolszczona nazwa 
gry)  opowiadał Stanisław Wróbel, rozegrano także krótki mecz 
pokazowy. Komplety kul przekazano m.in. słuchaczom Giżyckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczniom miejscowych szkół, ale z 
dwóch oddanych do użytku boisk mogą korzystać wszyscy mieszkańcy 
(niezbędny sprzęt jest dostępny w recepcji hotelu „St. Bruno”).        bz

Zagraj w petankę

Ciach i… Bulodrom w Giżycku uważamy za otwarty!
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Przetańczyć z Tobą chcę…
Około 300 młodych tancerzy z całego kraju zaprezen-
towało się na parkiecie hali giżyckiego COS-OPO w XIII 
Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego „Mazury 
2017”. Najlepsze pary uhonorowano podczas wieczor-
nej gali, a puchary i medale wręczali: burmistrz Giżycka 
Wojciech Iwaszkiewicz, wicestarosta giżycki Mirosław 
Drzażdżewski oraz prezes Stowarzyszenia Promocji 
Tańca „Lecdance” Mariusz Korzeb (trener tancerzy 
znad Niegocina). W ramce prezentujemy miejsca zajęte 
przez reprezentantów klubu „Czar Par” w Giżycku. 

KATEGORIA 10-11 G
1. miejsce - Jakub Golonka i Maja Biłas, Paweł Kuzynowski i Pola 
Sudnik, Mikołaj Makarewicz i Michalina Tyszka, Kacper Wiśniewski i 
Patrycja Flis, Aleksander Zaorski i Amelia Połojańska
2. miejsce - Kacper Płaczek i Zofia Sobocińska, Przemysław Zinie-
wicz i Joanna Strojek, Michał Pochodaj i Aleksandra Dyduch, Wiktor 
Romejko i Alicja Szmuc, Jakub Romanek i Izabela Boć
3. miejsce - Michał Ziniewicz i Maja Durak, Szymon Grygianiec i 
Joanna Krysiuk, Jan Olszewski i Natalia Bałtakowska, Kacper Pac i 
Maja Karolska, Piotr Bełbot i Lena Zeman, Marcin Szymański i Nikola 
Prokopiuk, Jacek Kolenda i Nina Baranowska

KATEGORIA 10-11 F
2. miejsce - Piotr Paluch i Anna Paluch
4. miejsce - Marcel Szlazko i Natalia Duda
5. miejsce - Bartosz Lewicki i Aleksandra Kulesza
6. miejsce - Szymon Kulik i Amelia Połojańska, Mateusz Lisowski i 
Aleksandra Majek

KATEGORIA 12-13 H
2. miejsce - Samuel Klekner i Anna Grygianiec

KATEGORIA 12-13 G
2. miejsce - Mateusz Gogacz i Julia Szablan

KATEGORIA 12-13 F
4. miejsce - Bartłomiej Modzolewski i Agata Malijonis
5. miejsce - Maciej Iwanicki i Natalia Kulik

Jakub Święcki i Anna Charzyńska wygrali rywalizację w kategorii 14-
15 E, wyprzedzając pięć par i zdobywając prawo do występów w wyż-
szej kategorii D

Prezes „Lecdance” i trener zawodników „Czaru Par” Mariusz Korzeb 
świętował nie tylko udane występy podopiecznych, ale i swoje urodziny
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16 WSPOMNIEŃ CZAR

ZE  STAREGO  ALBUMU
Na kolejnej stronie naszego „Albumu” spotykamy znanych giżycczan. Niektórzy pełnili ważne funkcje w mie-
ście w latach dziewięćdziesiątych i na przełomie wieków, a kilkoro z nich do dziś jest aktywnych zawodowo i 
społecznie. Ciekawe, czy bez podpisów rozpoznaliby Państwo naszych bohaterów. Spróbujecie?

Halinę Sarul znają wszyscy. 
Wieloletnia dyrektor giżyckiego 
szpitala to ikona lokalnej „Soli-
darności”, dziś czołowa postać 
opozycji w Radzie Powiatu

Jerzy Piekarski – niekwestiono-
wana gwiazda kina. Dodajmy: 
nieistniejącego już kina „Fala”, w 
którym szefa giżyckiego przybyt-
ku X Muzy można było spotkać 
do 2009 roku

Pastor Janusz Jagucki po zakoń-
czeniu posługi w Giżycku został 
zwierzchnikiem Kościoła Ewan-
gelicko – Augsburskiego. W 
styczniu 2010 roku przeszedł w 
stan spoczynku

Mirosław Błudzień przez osiem 
lat (1998 – 2006) kierował Giżyc-
kim Centrum Kultury, obecnie 
jest szefem bliźniaczej jednostki 
w Węgorzewie

Krzysztof Szwed – niegdyś dy-
rektor Domu Dziecka w Giżycku, 
dziś pracownik ełckiej Delegatu-
ry Kuratorium Oświaty

Roman Stańczyk był pierwszym 
burmistrzem Giżycka w tzw. 
wolnej Polsce (1990 r.) i pierw-
szym prezesem Fundacji Ochro-
ny Wielkich Jezior Mazurskich 
(1991 r.)

Zanim Lidia Należyty została 
prezesem „Żeglugi Mazurskiej”, 
piastowała m.in. stanowiska bur-
mistrza Rynu i sekretarza Urzędu 
Gminy w Giżycku

Maria Wojciechowska – pierw-
szy prezes Giżyckiego Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego, 
utworzonego w 1997 roku

Sławomir May po zakończeniu 
służby w wojsku rozpoczął służ-
bę w… samorządzie. W latach 
1998-2002 emerytowany pułkow-
nik był przewodniczącym Rady 
Miejskiej

Nauczyciel, miejski radny pierw-
szej kadencji, dyrektor Gimna-
zjum nr 1, przewodniczący Rady 
Powiatu – czyli Stefan Orczyc - 
Musiałek

Irena Nycz (obecnie Mrozinkie-
wicz) zasiadała w Radzie Miej-
skiej (2002-2006), ale giżyccza-
nom znana była przede wszystkim 
jako naczelnik giżyckiej Poczty

Marek Radzewicz miał zaledwie 
24 lata, gdy został trenerem piłka-
rzy Mamr. „Nie da rady” – proro-
kowali „fachowcy”. Dał. W dru-
gim sezonie wprowadził drużynę 
do czwartej ligi
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MAMY DLA WAS BILETY DO KINA!

R E P E R T U A R
3 LISTOPADA (PIĄTEK)
Kino w trampkach: 
9.30 Zestaw filmów krótkich „Życiowe lekcje”
11.30 „Mecz o wszystko”
15.00 „Mały gangster”
17.30 „Złe mamuśki 2. Jak przetrwać święta”
19.30 „Złe mamuśki 2. Jak przetrwać święta”
21.30 „Blade Runner 2049”

4 LISTOPADA (SOBOTA)
Kino w trampkach:
14.00 „Kauboj”
16.00 „Złe mamuśki 2. Jak przetrwać święta”
18.00 „Blade Runner 2049”
21.00 „Złe mamuśki 2. Jak przetrwać święta”

5 LISTOPADA (NIEDZIELA)
Kino w trampkach:
14.00 „Tęcza”
16.30 „Złe mamuśki 2. Jak przetrwać święta”
18.30 „Złe mamuśki 2. Jak przetrwać święta”
20.30 „Blade Runner 2049”

9 LISTOPADA (CZWARTEK)
Pokaz przedpremierowy!
20.30 „Listy do M. 3”

10 LISTOPADA (PIĄTEK)
14.30 „Potworna rodzinka”
16.30 „Listy do M. 3”
19.00 „Listy do M. 3”
21.30 „Listy do M. 3”

11 LISTOPADA (SOBOTA)
12.30 „Potworna rodzinka”
14.30 „Potworna rodzinka”
16.30 „Listy do M. 3”
19.00 „Listy do M. 3”
21.30 „Listy do M. 3”

12 LISTOPADA (NIEDZIELA)
12.00 „Potworna rodzinka”
14.00 „Potworna rodzinka”
16.00 „Listy do M. 3”
18.30 „Listy do M. 3”
21.00 „Listy do M. 3”

Bardzo atrakcyjnie zapowiada się listopad w kinie „Nowa Fala”. Kinomani będą mieli możliwość obejrzenia aż 15 
filmów (m.in. „Najlepszego”, nagrodzonego trzema statuetkami podczas tegorocznego FPFF w Gdyni), a prawdziwą 
„wisienką na torcie” będzie przedpremierowy pokaz polskiej komedii romantycznej „Listy do M. 3”, której światową i 
krajową premierę przewidziano na 10 listopada. W Giżycku widzowie zobaczą ten film dzień wcześniej! Listopadową 
nowością jest także cykl „Ekstraśroda” z seansami w cenie zaledwie 14 złotych (bilety dostępne wyłącznie on-line, 
szczegóły na kino.gizycko.pl). My zaś przypominamy, że wejściówki na seanse można wygrać w naszym comiesięcznym konkursie. Aby 
wziąć udział w losowaniu jednego z dziesięciu biletów należy prawidłowo odpowiedzieć na pytanie: przy jakiej ulicy mieści się kino 
„Nowa Fala”? Na odpowiedzi czekamy pod adresem: redakcja@gizycko.pl. A laureatami konkursu październikowego zostali: Ewa 
Panaś, Joanna Kubas, Edyta Muraczewska, Aneta Kosecka, Izabela Liminowicz, Zenon Buczel, Ewa Sylwe-
strzak, Anna Bogdan, Kamil Poniatowski i Andrzej Panaś. Zwycięzcom gratulujemy i prosimy o kontakt z operatorem kina (tel. 
22/357-78-00) w celu rezerwacji biletu na wybrany seans.                                    Bogusław Zawadzki

17 LISTOPADA (PIĄTEK)
14.30 „Emotki. Film”
16.30 „Emotki. Film”
18.30 „Listy do M. 3”
21.00 „Listy do M. 3”

18 LISTOPADA (SOBOTA)
11.00 „Emotki. Film”
13.00 „Dwie korony”
22.00 „Listy do M. 3”

19 LISTOPADA (NIEDZIELA)
12.00 „Emotki. Film”
14.00 „Dwie korony”
16.00 „Emotki. Film”
18.00 „Listy do M. 3”
20.30 „Listy do M. 3”

24 LISTOPADA (PIĄTEK)
14.00 „Thor. Ragnarok”
16.30 „Najlepszy”
18.45 „Najlepszy”
21.00 „Listy do M. 3”

25 LISTOPADA (SOBOTA)
11.30 „Thor. Ragnarok”
14.00 „Najlepszy”
16.15 „Thor. Ragnarok”
18.45 „Najlepszy”
21.00 „Listy do M. 3”

26 LISTOPADA (NIEDZIELA)
11.00 „Thor. Ragnarok”
13.30 „Najlepszy”
15.45 „Thor. Ragnarok”
18.15 „Najlepszy”
20.30 „Listy do M. 3”
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Ostatniego dnia września świętowaliśmy trzecie urodziny 
Programu Kociętnik, prowadzonego przez Giżyckie Stowa-
rzyszenie „Brat Kot”. Program ten powstał, ponieważ lokalne 
schronisko dla zwierząt odmawiało opiekowania się bezdom-
nymi kotami, a problem narastał. O jego skali niech świadczą 
liczby: przez te trzy lata przez ręce opiekunów i wolontariuszy 
w Kociętniku przewinęło się 481 kotów. To przede wszystkim 
kocięta porzucane przez bezdomne matki, gdy skończyły 

karmić, ale także kocięta wyrzucane przez okrutnych ludzi, 
całymi pudłami. Dalej – koty niczyje, które uległy wypadkom 
drogowym bądź zachorowały, a w naszym klimacie szanse 
kotów na przeżycie zimy w mieście są nikłe. Wreszcie koty 
zagubione lub wyrzucone z domów przez lekkomyślnych wła-
ścicieli. Ta grupa również ma małe szanse przeżycia na ulicy. 

Program Kociętnik od początku dotowany jest przez mia-
sto, ale ponieważ dotacja ta nie pokrywa wszystkich potrzeb, 
Stowarzyszenie dokłada starań, by w różny sposób pozyskać 
pieniądze na najpotrzebniejsze wydatki, zwłaszcza na kar-
mę dla zwierząt, których średnio każdego dnia w Kociętniku 
jest do wykarmienia koło siedemdziesięciu. Organizowane 
są zbiórki publiczne, pchle targi oraz różne eventy. Z „Bra-
tem Kotem” współpracują lokalne szkoły i przedszkola, pro-
wadząc zbiórki karmy i środków czystości. Różne instytucje 
przekazują ścinki z niszczarek, używane zamiast żwirku do 
kuwet. Stowarzyszenie wynajmuje około 90-metrowy lokal 
od prywatnego właściciela, ale wokół tej stacjonarnej części 
Kociętnika działa też sieć „domów tymczasowych” – to grupa 
wolontariuszy opiekujących się w swoich domach małymi ko-
ciętami, by zminimalizować ich styczność z chorobami wiru-
sowymi groźnymi dla życia.

Podczas trzecich urodzin opowiedzieliśmy, jak rodził się 
Program Kociętnik, jak malowaliśmy lokal, jak własnoręcznie 
robiliśmy pierwsze klatki. Dobrze pamięta to nasza wytrwała 
wolontariuszka Aleksandra Kur. Z kolei Beata Jabłońska, 

Z KOTEM ZA PAN BRAT – TRZY LATA GIŻYCKIEGO KOCIĘTNIKA
pracownik i dobry duch Kociętnika, opowiadała o kotach, pre-
zentując piękne zdjęcia. Część z nich wykonali Monika i Ma-
riusz Bochanowie, również obecni na spotkaniu. Zarówno 
oni, jak większość uczestników trzecich urodzin Kociętnika, to 
osoby świadczące pomoc w postaci wspomnianych domów 
tymczasowych, tu z obecnych wymienić można także Ewę 
Roguską, Lenę Celner, Beatę Jabłońską, rodzinę Państwa 
Ziobrów, reprezentowaną przez Pawła i Julię, naszych mło-
dych wolontariuszy, rodzinę Państwa Al-Zaghir, reprezento-
waną przez wolontariuszkę i członkinię „Brata Kota” Sarę, a 
także niżej podpisaną. Miło było nam gościć w tym dniu bur-
mistrza Giżycka Wojciecha Iwaszkiewicza, który prywatnie 
jest stałym sponsorem Programu Kociętnik.

12 czerwca 2018 roku upłynie czteroletnia kadencja obec-
nego Zarządu Giżyckiego Stowarzyszenia „Brat Kot”. Zało-
życielom, zmęczonym codzienną walką o przetrwanie tego 
Programu, marzy się kocie schronisko, które wykorzystałoby 
bogate doświadczenia Kociętnika. Powiatowy Urząd Pra-
cy i Miasto pokrywają obecnie koszt dwóch etatów opieku-
nów zwierząt – pracują tu: inspektor OTOZ Animals Beata 
Jabłońska i technik weterynarii Martyna Konieczna; kadra 
jest więc przygotowana. Dzięki Programowi Kociętnik Giżyc-
ko dołączyło do grona polskich miast w szczególny sposób 
troszczących się o bezdomne zwierzęta. Staje się miastem 
przyjaznym kotom – co coraz częściej doceniają mieszkańcy 
i turyści.                Maria Borkowska

Prezes Stowarzyszenia „Brat Kot”

35 1020 4753 0000 0602 0101 9074
Oto numer konta, za pośrednictwem którego nie tylko „kotolubni”, ale wszyscy ludzie dobrej woli 

mogą wyrazić swoje poparcie dla działalności Stowarzyszenia „Brat Kot’”. Liczy się każda złotówka, ale 
ważne jest również wsparcie materialne w postaci karmy w puszkach czy opału do ogrzania kociętnika 
(brykiet, drewno, węgiel). Więcej informacji na temat potrzeb giżyckich „mruczków” można uzyskać pod 
nr. tel. 604-259-090 lub 609-612-813.

Świeczki na urodzinowym torcie zdmuchnęła czteroletnia Alusia, 
dzielnie wspierana przez swoją babcię Beatę Jabłońską
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Maria Borkowska, prezes Stowarzyszenia „Brat Kot” w Giżycku
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W jaki sposób 
mogę rozwiązać 
umowę z operato-
rem telekomuni-
kacyjnym w przy-
padku zmiany 
miejsca zamiesz-
kania?
Masz prawo rozwią-
zania umowy w przy-
padku zmiany miejsca 
zamieszkania na za-
sadach wskazanych w 
umowie. Pamiętaj, że 
jeżeli umowę zawarłeś 
na warunkach promo-
cyjnych, na czas np. 12 

albo 24 miesięcy, i rozwiążesz ją przed upływem tego okresu, to musisz 
liczyć się z tym, że umowa zostanie rozwiązana z przyczyn leżących 
po twojej stronie. Oznacza to, że możesz zostać zobowiązany do za-
płaty kwoty, która stanowi wartości przyznanej ci ulgi,  pomniejszonej o 
proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia 
jej rozwiązania. 

Chciałabym wyjechać na kilka miesięcy za granicę do 
pracy. Czy mogłabym zawiesić usługi telekomunika-
cyjne na ten okres?
Umowa może przewidywać prawo do zawieszenia przez ciebie usługi 
na określony czas. Warunki takiego zawieszenia precyzuje treść umo-
wy, zapoznaj się z nią dokładnie, żeby ocenić, czy chcesz zawiesić 
usługę na takich zasadach, jakie zaproponował ci operator telekomuni-
kacyjny. Dlatego też planując wyjazd za granicę naturalnym jest, że nie 
chcesz, aby operator telekomunikacyjny świadczył w twoim mieszkaniu 
usługi telewizji kablowej, za które przecież musiałabyś płacić. Przeczy-
taj umowę i sprawdź, czy zezwala ci ona na zawieszenie tej usługi, na 
jaki czas oraz czy wiąże się to z opłatami oraz za co się one należą. 
Generalnie nie powinno być tak, że będziesz uiszczała całe wynagro-
dzenie, tak, jakby usługa była dostarczana. Nie powinno pobierać się 
opłat w przypadku, w którym nie wykonuje się umowy. Operator może 
zawiesić ci świadczenie usług w sytuacji, w której nie opłaciłaś rachun-
ku.W takim przypadku zwróć uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze: je-
żeli jeden operator świadczy ci trzy usługi (telewizję kablową, internet 
i telefon), to może zawiesić świadczenie tylko tej usługi, za którą nie 
zapłaciłaś. Oznacza to, że kiedy nie zapłaciłaś za usługę telewizji ka-
blowej, to nie można ci zawiesić świadczenia także usługi internetu i 
telefonu. Po drugie, operator nie może żądać od ciebie opłat za czas, 
w którym usługa była zawieszona. Wynika to z faktu, że jej przecież dla 
ciebie nie wykonywał. Postanowienia, które regulują te kwestie inaczej, 
na twoją niekorzyść, mogą zostać uznane za niedozwolone postano-
wienia umowne.

Czy mam prawo wypowiedzieć umowę w przypad-
ku, gdy operator telekomunikacyjny zmienia warunki 
umowy?
Operator telekomunikacyjny ma prawo wprowadzić zmiany do obo-
wiązującej cię umowy, regulaminu czy cennika pod warunkiem, że w 

CHCESZ ZERWAĆ UMOWĘ? NAJPIERW PRZECZYTAJ, CO PODPISAŁEŚ
Zgodnie z zapowiedzią prezentujemy drugą część ma-
teriału dotyczącego usług telekomunikacyjnych. Dziś 
powiatowy rzecznik konsumentów KATARZYNA TOTA 
– LESZCZYŃSKA opowie m.in. o możliwościach wy-
powiedzenia lub zawieszenia umów z operatorami. 

umowie znajduje się klauzula, która upoważnia go do dokonania takich 
zmian. Ma jednak obowiązek doręczyć ci na piśmie treść każdej propo-
nowanej zmiany warunków umowy, regulaminu czy cennika. Dodatko-
wo operator ma obowiązek podać do publicznej wiadomości treść każ-
dej proponowanej zmiany, na przykład na swojej stronie internetowej. 
W przypadku, gdy proponowana zmiana w cenniku wynika ze zmiany 
przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, 
dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, operator ma jedynie obowiązek podania do publicznej 
wiadomości treść tej zmiany. Musi to wykonać z wyprzedzeniem co 
najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmian w życie. W  
przypadku, gdy nie akceptujesz wprowadzanych przez niego zmian, 
możesz wypowiedzieć umowę. Swoje uprawnienie do złożenia oświad-
czenia o wypowiedzeniu umowy możesz zrealizować w terminie nie 
krótszym niż do dnia wejścia tych zmian w życie.
W razie skorzystania przez ciebie z prawa wypowiedzenia umowy na 
skutek zmiany umowy czy regulaminu, operatorowi nie przysługuje 
zwrot ulgi, która została ci udzielona przy umowie promocyjnej. Opera-
tor ma obowiązek poinformować cię o tym. Jest jednak wyjątek: jeżeli 
konieczność wprowadzenia zmian do umowy czy regulaminu wynika ze 
zmiany przepisów, usunięcia z umowy czy regulaminu niedozwolonych 
postanowień umownych, czy wynika z decyzji Prezesa UKE, a ty wypo-
wiesz umowę, operatorowi należy się zwrot przyznanej ci ulgi. Tylko w 
przypadku braku akceptacji podwyższenia cen, w razie skorzystania z 
prawa wypowiedzenia umowy, operatorowi nie przysługuje zwrot przy-
znanej ci ulgi w umowie zawartej w promocji. Zostaniesz o tym poinfor-
mowany. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli konieczność podwyższenia 
ceny następuje na skutek zmiany przepisów prawa. To oznacza, że 
gdy podwyższenie ceny następuje na skutek zmiany przepisów prawa, 
a ty wypowiesz umowę zawartą w promocji, operator może domagać 
się zwrotu przyznanej ci ulgi. We wszystkich pozostałych przypadkach 
zmian cennika możesz wypowiedzieć umowę, ale operator  może się 
domagać zwrotu ulgi.

Czy operator może naliczyć mi karę za nieterminowy 
zwrot sprzętu?
Mogą się zdarzyć takie sytuacje, że rozwiążesz z operatorem tele-
komunikacyjnym umowę, ewentualnie umowa ta wygaśnie na skutek 
upływu terminu i nie zwrócisz sprzętu operatorowi w terminie, który 
jest przewidziany w umowie na zwrot sprzętu (chodzi przykładowo o 
zwrot dekodera, który umożliwiał ci odbiór telewizji kablowej). W takich 
sytuacjach umowy często przewidują obowiązek zapłaty kary umow-
nej za nieterminowy zwrot sprzętu. Możesz być obciążony taką karą, 
nawet wówczas, gdy zwrócisz sprzęt, ale później, niż to przewiduje 
umowa. Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, oceń, czy postanowie-
nie uprawniające do nałożenia kary umownej za nieterminowy zwrot 
sprzętu może zostać uznane za niedozwolone postanowienie umowne, 
wpisane do „Rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów” (www.uokik.
gov.pl). Sprawdź, czy klauzula w twojej umowie jest taka, jak wpisa-
na do rejestru. Jeżeli nakładana na ciebie kara umowna jest wysoka, 
odbiegająca od wartości sprzętu, którego nie oddałeś, istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że postanowienie jest niedozwolone, a więc nie 
wiąże cię. Za niedozwolone postanowienia umowne uznaje się bowiem 
takie, które nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania, 
obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej. Tak samo ne-
gatywnie będzie oceniona klauzula, która nakłada na ciebie obowiązek 
zapłaty kary za nieterminowy zwrot sprzętu bez względu na przyczynę, 
która spowodowała niezwrócenie sprzętu w terminie. Przecież mogą 
to być sytuacje, które są całkowicie niezależne od ciebie, za które nie 
odpowiadasz - na przykład biuro, w którym sprzęt miałeś zwrócić było 
w ostatnim dniu terminu zamknięte z powodu choroby personelu.
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Tego jeszcze nie było! Laureatami naszej książkowej zabawy zostają tym razem sami panowie, a nagrody ufundowane przez Mariu-
sza Kozłowskiego z księgarni „Koziołek” wędrują do Marka Sawki, Daniela Pożarowskiego i Ryszarda Dwile-
wicza. Gratulujemy i… bawimy się dalej. Do wygrania kolejne trzy pozycje, a szanse na 
ich zdobycie mają wszyscy, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytanie: w jakich godzi-
nach czynna jest księgarnia „Koziołek” przy ul. Smętka? Piszcie Państwo 
na maila: redakcja@gizycko.pl, na odpowiedzi (z zaznaczeniem tytułu, który Was 
interesuje) czekamy do 17 listopada.                                     Bogusław Zawadzki

„Koziołek” zaprasza, ale czy wiesz kiedy?

Album o Elvisie Presley’y trafił do Bronisła-
wy Bielewskiej

Na naszych Czytelnikach – jak na 
Zawiszy – zawsze można polegać. 
Miesiąc temu zachodziliśmy w głowę, 
który fragment miasta przedstawia 
archiwalne zdjęcie autorstwa Marii 
Szarskiej, opublikowane w naszym 
„Starym Albumie”. Z pomocą w roz-
wiązaniu zagadki pośpieszył Roman 
Chmielewski – dawny giżyccza-
nin, od trzydziestu lat mieszkający w 
Niemczach. Zdaniem Pana Romana 
na fotografii uwieczniono ulicę Obroń-
ców Stalingradu (obecnie Olsztyńska), 
a zdjęcie wykonano od strony dzisiej-

I wszystko jasne – to dzisiejsza Olsztyńska!
szej ulicy Wodnej. 

– Doskonale pamiętam te tereny, nie-
daleko stał dom, w którym mieszkałem – 
wspomina Roman Chmielewski.             bz

Synoptycy zwiastują srogą zimę (oby jak 
zwykle nie okazali się nieomylni), coraz wię-
cej  amatorów dwóch kółek zjeżdża więc „do 
boksów”. Niepotrzebnie, za wcześnie – uważa 
Piotr Fiedorowicz ze sklepu rowerowego 
i serwisu przy placu Targowym w Giżycku. 

– Jesień to doskonała pora do jazdy na ro-
werze, o ile, oczywiście, nie pada – mówi pan 
Piotr, na co dzień czynny kolarz. – Podstawą 
jest odpowiedni ubiór: nieprzepuszczająca 
wiatru kurtka, ciepłe spodnie, czapka, ręka-
wice. Tak „umundurowanym” można jeździć 
do zimy, albo i dłużej. Pamiętajmy przy tym, 
że coraz szybciej zapada zmrok, należy więc 
zadbać o to, by być widocznym na drodze, za-

Jesienią w ciepłej czapce, zimą przed telewizorem
opatrując się w elementy odblasko-
we i sprawne oświetlenie. 

Warto tu wspomnieć, że spe-
cjalnie dla najwytrwalszych cy-
klistów nasz rowerowy ekspert 
rozszerzył swoją sklepową ofertę. 
Teraz przy placu Targowym kupicie 
Państwo już nie tylko rowery i akce-
soria, ale także wspomniane czapki 
i rękawice. Jest też coś dla rowe-
rzystów wybitnie ciepłolubnych – 
rowery stacjonarne, dzięki którym 
olimpijską formę można szlifować 
przed telewizorem. 

        Bogusław Zawadzki
KONKURS! BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE!

Dwa komplety świateł rowerowych czekają na osoby, które jako pierwsze zadzwonią do Piotra Fiedorowicza (tel. 608-482-172) i 
wymienią co najmniej pięć elementów obowiązkowego wyposażenia jednośladu. Nagrody do odbioru w sklepie przy placu Targowym.

Na takim rowerze można jeździć bez względu na porę 
roku – mówi Piotr Fiedorowicz 

Roman Chmielewski twierdzi, że „bohaterką” 
zdjęcia jest dawna ul. Obrońców Stalingradu
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GIŻYCKIE CENTRUM KULTURY
- OFERTA EDUKACYJNA

TANIEC HIP-HOP

instruktor: Elżbieta Buratyńska

sala kameralna:
czwartek, godz. 17.00 - dzieci 5-10 lat

czwartek, godz. 18.30 – dzieci i młodzież 11+

ROCK-METAL „KUŹNIA”

instruktor: Dariusz Andrzejczuk

sala muzyczna:
poniedziałek, wtorek, środa

– godz. 16.00-20.00

TEATR
instruktor: Grażyna Darska

sala widowiskowa:
poniedziałek, godz. 15.00 – dzieci 6-10 lat

wtorek, godz. 15.00 – dzieci 11-13 lat

sala kameralna:
piątek, godz. 15.30 - Teatr Formy „Tenebris”

PLASTYKA
instruktor: Romana Waszak

sala plastyczna:
poniedziałek, godz. 17.00 – dzieci klasy I-IV

poniedziałek, godz. 18.30
– dzieci klasy V-VII i gimnazjum

środa, godz. 17.00 – dzieci 5-6 lat
środa, godz. 18.00 – dorośli

SZACHY

trener: Henryk Gudojć

sala plastyczna:
wtorek, godz. 15.30 i 17.30

czwartek, godz. 16.15

TANIEC WSPÓŁCZESNY

instruktor: Aleksandra Margiewicz

sala kameralna:
poniedziałek, godz. 16.00 – dzieci 8+

środa, godz. 16.00 – dzieci 5-7 lat

FOTOGRAFIA

instruktor: Marek Kaczorowski

sala plastyczna:
piątek, godz. 18.00

instruktorzy: Alina Skupińska,
Danuta Maksimowska

sala „Galeria”:
poniedziałek, godz. 18.00

środa, godz. 15.00

CHÓR

„Twierdza Boyen – kwiatek do lufy” – 
taką nazwę nosi zorganizowany przez Gi-
życkie Centrum Kultury konkurs fotograficz-
ny, dotyczący XIX-wiecznego zabytku nad 
Niegocinem. Każdy uczestnik może złożyć 
maksymalnie dwa zdjęcia w formacie A3 
(297 x 420 mm), termin dostarczania prac 
(pocztą lub osobiście do siedziby GCK przy 
ul. Konarskiego 8) mija ostatniego dnia listo-
pada. Jury przyzna trzy nagrody pieniężne 
w wysokości od 100 do 250 złotych brutto, a 
uroczystość uhonorowania najlepszych od-
będzie się 9 grudnia w twierdzy. Regulamin 
konkursu znajduje się na stronach www.
gck.gizycko.pl i www.twierdza.gi-
zycko.pl.        bz

Kwiatek do lufy

Najlepszym przykładem jest tu głośny „Bo-
toks”, który tylko w dniu premiery w naszym 
mieście (29 września) obejrzało aż 886 osób, 
a na pozostałych projekcjach obrazu Patryka 
Vegi (film wyświetlano przez trzy weekendy) 
widownia była zajęta w co najmniej 80%. 

– Oczywiście nie na każdym seansie sala 
pęka w szwach, ale przecież nikt nie liczył na 
takie cuda – mówi kierownik giżyckiego kina 
Adrian Jagieliński z firmy „Outdoor Ci-
nema”, która jest operatorem „Nowej Fali”. – 
Staramy się, aby nasz repertuar był atrakcyjny, 
stąd co najmniej trzy premiery w miesiącu oraz  
filmy dopasowane do wieku i gustów widzów w 

W „Nowej Fali” wiatr nie hula
Na przekór temu, co wszem i wobec wieszczyli wybitni lokalni prorocy, 
po przejściu na system weekendowy sala giżyckiego kina „Nowa 
Fala’ nie świeci pustkami. Wręcz przeciwnie: bilety na niektóre filmy 
rozchodzą się jak przysłowiowe ciepłe bułeczki.

każdym wieku. 
W październiku na prośbę burmistrza Gi-

życka Wojciecha Iwaszkiewicza ope-
rator giżyckiego kina wystartował z „ekstraśro-
dami”, czyli dodatkowymi projekcjami w środku 
tygodnia. Dzięki temu w każdą środę giżyccza-
nie za jedyne 14 złotych (bilety dostępne tylko 
on-line) mają okazję obejrzeć film, który był już 
w Giżycku wyświetlany, a którego – z różnych 
przyczyn – nie mogli wówczas zobaczyć. Re-
pertuar kina „Nowa Fala” znajdą Państwo na 
stronie 17, a więcej szczegółów i aktualności – 
na internetowej stronie kino.gizycko.pl.                                
               Bogusław Zawadzki

Za czym kolejka ta stoi? Ano „Botoks” rzucili do „Nowej Fali”…
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Trzy zwycięstwa, cztery remisy i pięć porażek, bramki 20:17 – trzy-
miesięczny bilans dokonań giżyckich futbolistów na kolana nie powa-
la. W ostatnich czterech spotkaniach o punkty „Gieksa” tylko raz – po 
wrześniowej Victorii 3:0 z zamykającymi stawkę Błękitnymi Orneta – 
dopisała sobie komplet punktów. Niestety, tydzień później podopieczni 
trenera Przemysława Kołłątaja wrócili „na tarczy” z Miłomłyna 
(0:3 z miejscową Tęczą), a w kolejnych dwóch starciach – w Giżycku 
z Mrągowią Mrągowo i na wyjeździe z wiceliderem Romintą Gołdap – 
mimo niezłej gry zdobyli tylko 1 punkt (2:2 z Mrągowią, 1:2 w Gołdapi).

– Cóż z tego, że po meczach nawet od samych rywali i ich kibiców 

Od poklepywania po plecach punktów nie przybywa
Trzynaście punktów w dwunastu meczach – nie tego spodziewali się sympatycy „kopanej”  nad Niegoci-
nem. Na trzy kolejki przed zakończeniem rundy jesiennej rozgrywek o mistrzostwo czwartej ligi giżyckie 
Mamry plasują się dopiero na 12. pozycji w tabeli. Najbliższa szansa na podreperowanie konta punkto-
wego już w sobotę (28 października) na własnym boisku. Rywalem Pisa Barczewo, zajmująca 8. miejsce 
z dorobkiem o 4 „oczka” większym niż giżycczanie. 

słyszymy, że byliśmy lepsi? – rozkłada ręce Marek Grochowski, 
kierownik GKS Mamry Giżycko. – Od poklepywania po plecach i pocie-
szania nikomu jeszcze nie przybyło punktów.

Może szczęśliwa dla Mamr okaże się 13. seria spotkań? W sobotę 
(28 października) będziemy gościć w Giżycku piłkarzy Pisy Barczewo, 
którym w tym miesiącu także niespecjalnie się wiedzie. Rywal „Gieksy” 
zaliczył niedawno megawpadkę w Lubawie (0:7 z Motorem) i porażkę 
0:2 u siebie z Unią Susz, a w 12. kolejce podzielił się punktami z Błę-
kitnymi Pasym (2:2). Pierwszy gwizdek w meczu Mamry – Pisa o godz. 
14.00.                             Bogusław Zawadzki

14 października piłkarze Mamr po ponadjedenastomiesięcznej przerwie zagrali na swoim boisku. Rywalom z Mrągowa dwukrotnie udało się sfor-
sować giżycki mur (w nim od lewej na pierwszym zdjęciu: Jakub Waszkiewicz, Kamil Wojciechowski, Błażej Drężek, Jan Sidorowicz, Krystian 
Wiszniewski i Artur Kropiewnicki), ale i gospodarze dwa razy „ukłuli” rywali. Damian Mazurowski (na zdjęciu z prawej w czerwono - czarnym 
stroju) gola wprawdzie nie zdobył, ale asystował przy pierwszym trafieniu autorstwa Mariusza Rutkowskiego

Miasto nad Niegocinem zostało bowiem oficjalnym partnerem inau-
guracji siatkarskich rozgrywek najwyższego szczebla w naszym kraju. 
Podczas bezpośredniej relacji w „Polsacie Sport” miłośnicy wolejbola w 
całym kraju (i na świecie) zobaczyli nie tylko burmistrza Giżycka Woj-

Promocja na sto dwa, czyli jak miasto Kubie, tak Kuba miastu
Jeśli są jeszcze w Polsce kibice siatkówki, którzy nie wiedzą, skąd pochodzi czterokrotny złoty medalista mło-
dzieżowych mistrzostw świata i Europy Jakub Kochanowski, to z całą pewnością jest ich bardzo niewielu. Na-
zwa „Giżycko” w kontekście osoby naszego młodego championa padła kilkakrotnie podczas transmisji meczu 
PlusLigi pomiędzy Indykpolem AZS Olsztyn a szczecińskim Espadonem (3:1). 

ciecha Iwaszkiewicza wręczającego Jakubowi Kochanow-
skiemu pamiątkową statuetką (w rewanżu szef Ratusza otrzymał 
koszulkę siatkarza Indykpolu AZS). Przez cały mecz na ekranach tele-
wizorów przewijały się obrazki z 
trybun, „przystrojonych” w logo-
typy Giżycka i… częściowo za-
jętych przez kibiców znad Niego-
cina. Trudno o lepszą promocję! 

A przed nami wielka rewizy-
ta. W najbliższy poniedziałek (30 
października) w hali MOSiR przy 
ul. 3 Maja odbędzie się pokazo-
wy trening, którego gośćmi będą: 
Jakub Kochanowski i pre-
zes Indykpolu AZS Olsztyn To-
masz Jankowski. Wstęp na 
spotkanie jest wolny, początek 
90-minutowego treningu o godz. 
17.00.                            
           Bogusław Zawadzki

Giżycczanin na parkiecie, Giżycko na trybunach. Przy takim wsparciu 
„Indyki” nie mogły przegrać z Espadonem

Ten moment widziała cała siatkarska 
Polska. Jakub Kochanowski i burmistrz 
Wojciech Iwaszkiewicz wymieniają się 
pamiątkami przed meczem Indykpol 
AZS Olsztyn – Espadon Szczecin
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Najprawdopodobniej 18 listopada (sobota) padną pierwsze gole 
w lidze halowej piłki nożnej, organizowanej przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Giżycku. Wcześniej, bo 6 listopada (ponie-
działek), o godzinie 19.30 w świetlicy MOSiR na stadionie przy ul. 

W listopadzie rusza „halówka” Moniuszki spotkają się kierownicy i kapitanowie drużyn. Podczas 
przedligowej odprawy zostaną ustalone wszystkie szczegóły (m.in. 
regulamin rozgrywek i wysokość wpisowego), w związku z czym zale-
ca się obecność przedstawicieli wszystkich drużyn zainteresowanych 
uczestnictwem w jesienno - zimowych zmaganiach.

                bz

W nadchodzących rozgrywkach giżyckich hokeistów dwukrotnie zoba-
czymy na własnym lodowisku – po listopadowej inauguracji po raz wtóry 
podopieczni duetu grających trenerów: Vladimira Burila i Daniela 
Rockiego zaprezentują się w MCSL 11 lutego przyszłego roku, a ich 
jedynym rywalem będą wówczas „Husarzy” z Podlasia. Ogółem w sezonie 
2017/2018 zespół znad Niegocina weźmie udział w pięciu turniejach, a po 
raz ostatni do walki o punkty przystąpi w drugi marcowy weekend w Białym-
stoku (rewanż z Husarią). Tydzień później w tym samym mieście odbędą 
się ostatnie ligowe zawody z udziałem wszystkich rywali „Mastersów”. 

– Jednego jestem pewien: w każdym meczu damy z siebie wszystko 
– mówi prezes i zawodnik „Mastersów” Jerzy Gawarecki. – Doskona-
le znamy wszystkich rywali i wiemy, że niełatwo będzie powtórzyć wynik 
sprzed dwóch lat, kiedy ukończyliśmy rozgrywki na medalowej trzeciej po-
zycji. Ale nawet w starciach z teoretycznie silniejszymi przeciwnikami tanio 
skóry nie sprzedamy.                                     Bogusław Zawadzki

Tanio skóry nie sprzedadzą
Swój piąty ligowy sezon zainauguru-
ją niebawem hokeiści Masters Giżycko. 
Pierwszy z siedmiu  turniejów Północno - 
Wschodniej Ligi Hokeja odbędzie się już 
19 listopada na tafli Mazurskiego Centrum 
Sportów Lodowych, a przeciwnikami go-

spodarzy będą drużyny LTH Lublin i Legionu Warszawa. 
Stawkę drugoligowców w tym sezonie uzupełniają gra-
cze białostockiej Husarii i litewskiego Gelve Wilno. 

KADRA „MASTERS” GIŻYCKO
Jerzy Gawarecki, Jarosław Pisiak, Bułat Tuyakow, Daniel Rocki, 
Tomasz Wróblewski, Wiesław Radoń, Jacek Limanowski, Tomasz 
Sięda, Łukasz Huta - Hołdowski, Mateusz Pawelecz, Krzysztof Rut-
kiewicz, Jacek Matwiejczyk, Kamil Jurewicz, Kacper Stankiewicz, 
Krzysztof Graczyk, Vladimir Buril, Piotr Kozioł, Julian Witkowski, 
Marcin Podbereźny, Artur Radzicki, Jan Konstantynowicz

Marzec 2016, tafla w Białymstoku, a na niej trzecia drużyna Północno 
- Wschodniej Ligi Hokeja – Masters Giżycko

Zobaczcie Państwo, kto nas 
odwiedził w październiku! To 
Andrzej Hak – były piłkarz 
Stali Giżycko i Mamr Giżycko, 
od ponad trzydziestu lat miesz-
kający na stałe w kanadyjskim 
Vancouver. Warto podkreślić, że 
mimo tysięcy kilometrów dzie-
lących miasto XXI Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich od rodzinne-
go gniazda Pan Andrzej przyjeż-
dża na Mazury co roku! 

– A jak inaczej, skoro tu jest 
ciągle moje serce? – uśmiecha 
się giżycczanin z Kanady. 

Jego tegoroczna wizyta zbie-
gła się z pojawieniem się w na-
szej redakcji innego Andrzeja 

– Tieslera, który podzielił się z nami archiwalnym zdjęciem sprzed 
ponad czterdziestu lat. Z czasów, w których wyczynowo kopał piłkę 
między innymi z… Andrzejem Hakiem. 

– To jest końcówka lat sześćdziesiątych lub początek siedemdzie-
siątych – mówi Andrzej Tiesler. – Fotografię wykonano w Szczytnie, a 
przedstawia ona grającą w ówczesnej okręgówce drużynę, powstałą z 
połączenia Stali Giżycko i Kormorana Pierkunowo. 

ANDRZEJÓW DWÓCH, CO RAZEM W STALI GRALI

Od lewej stoją: trener Maciej Niedźwiedzki, Andrzej Tiesler, Zbi-
gniew Misiewicz, Adam Biedrzycki, Andrzej Hak, Zdzisław Wysocki i 
Henryk Baliński; w dolnym rzędzie: Andrzej Kraszewski, Wojciech 
Nadurski, Kazimierz Kryński, Tadeusz Aleksiejczuk i Tadeusz Konus

Jeśli i Państwo macie w domowych archiwach podobne sportowe 
„perełki”, zapraszamy do redakcji! Czekamy na Was od poniedziałku 
do piątku w budynku pływalni (na parterze) przy ul. Sikorskiego 3c.

          Bogusław Zawadzki

Andrzej Hak – giżycczanin od za-
wsze i na zawsze
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– Strefa i Okręg nie były w tym sezonie moimi priorytetami – przyznaje giżycczanin, który skupił się na rywalizacji w „Cross Country” 
(2. miejsce na 46 zawodników w ostatecznej punktacji Pucharu Polski i 7. lokata w Mistrzostwach Polski w motocrossie , gdzie 
sklasyfikowano 50 startujących). W krajowym championacie świetnie spisał się także Kamil Rabkowski, który w klasie MX Quad 
Open uplasował się na 6. pozycji, wyprzedzając 18 rywali. Podczas zmagań w Giżycku ze znakomitej strony pokazali się reprezentanci 
miejscowego KM, jeżdżący w klasie MX2C. Szymon Syryca stanął na drugim stopniu podium, a Robert Borkowski ukończył 
zmagania tuż za „pudłem” w 18-osobowej stawce. W końcowych klasyfikacjach Warmińsko-Mazurskich Mistrzostw Okręgu (50 
zawodników) i Mistrzostw Strefy Polski Północnej (61 startujących) Borkowski był dwa razy 2., a Syryca zajął 1. i 3. miejsce.                      
                    Bogusław Zawadzki

W błotnej kąpieli o mistrzowskie punkty
Zamiast zapowiadanej słonecznej aury był deszcz, który zamienił giżycki tor motocrossowy w grzęzawisko, 
co… jedynie uatrakcyjniło październikowe zmagania. Bohaterem Mistrzostw Strefy Polski Północnej, połączo-
nych z Warmińsko-Mazurskimi Mistrzostwami Okręgu, był Paweł Morawski z Klubu Motorowego Giżycko, który 
wygrał oba wyścigi w klasie MX Masters, w każdym dublując wszystkich rywali!

MIEJSCA ZAWODNIKÓW KLUBU MOTOROWEGO GIŻYCKO

  KLASA      GIŻYCKO OKRĘG  STREFA  

Artur Traczuk MXB        8      23      26                                 
Kacper Ekstowicz MX1C             -      12      26
Szymon Syryca MX2C             2       1       3
Robert Borkowski MX2C             4       2       2
Kacper Ekstowicz MX2C            11      39      47
Paweł Morawski MX Masters         1      10      18

Paweł Morawski na najwyższym stopniu podium…                                    … i kilkadziesiąt minut wcześniej – na trasie motocrossu

Robert Borkowski tym razem nie „wjechał” na 
podium

Szymon Syryca wygrał zmagania w klasie 
MX2C

Kacper Ekstowicz (MX2C) minął metę na 11. 
miejscu
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