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ŻYCZENIA

AKTUALNOŚCI

Co z tą Kartą? Mieć ją warto!

Kończą się prace związane z wprowadzeniem Giżyckiej Karty Mieszkańca. Na pytania dotyczące miejskiego programu, dzięki któremu życie giżycczan już
wkrótce stanie się łatwiejsze, odpowiada Arkadiusz
Połojański, sekretarz Urzędu Miejskiego w Giżycku.
Kto będzie uprawniony do otrzymania Giżyckiej Karty
Mieszkańca?
Wg założeń – każdy mieszkaniec Giżycka, który:
- rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Giżycku (począwszy rozliczenia za rok 2017) i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że jego miejscem stałego zamieszkania jest miasto Giżycko lub
otrzymuje zasiłek stały z MOPS w Giżycku. Uprawnionymi będą również
członkowie rodziny ww. osób nieuzyskujący dochodów, których miejscem
stałego zamieszkania jest miasto Giżycko, tj.:niepracujący współmałżonek, dzieci (bądź osoby będące pod opieką prawną) do ukończenia 18.
roku życia, zaś kontynuujący naukę do 25. roku życia.
Jak będzie wyglądać i co będzie zawierać Karta?
Karta, która wyglądem i rozmiarami będzie przypominała funkcjonujące
karty płatnicze (kredytowe) będzie identyfikatorem użytkownika. Tym samym będzie spersonalizowana i wyposażona w chip bądź pasek magnetyczny, umożliwiający korzystanie z terminali i oprogramowania systemu
dedykowanego do obsługi Programu GKM.
Do czego będzie uprawniała Giżycka Karta Mieszkańca?
Obecnie zakładany, przykładowy katalog uprawnień (ulg i zwolnień) obejmuje:
- zniżki/bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na terenie miasta Giżycka
- zniżki na odpłatne wydarzenia organizowane przez Giżyckie Centrum
Kultury
- zniżki na odpłatne zajęcia dla dzieci, organizowane przez jednostki organizacyjne Miasta
- zniżki na indywidualne bilety wstępu na pływalnię krytą i lodowisko (wraz
z wypożyczeniem sprzętu)
- zniżki na imprezy organizowane ze środków budżetu Miasta
- zniżki na bilety wstępu do twierdzy Boyen (z wyjątkiem organizowanych
odpłatnych imprez)
- pierwszeństwo w przyjęciu dzieci posiadaczy Karty do placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto
- pierwszeństwo wstępu na nieodpłatne imprezy organizowane przez
Miasto, na które wstęp jest limitowany.
Ostateczna decyzja o zakresie uprawnień zostanie podjęta w najbliższym
czasie, o czym poinformujemy mieszkańców. Warto jednocześnie wskazać, że w miarę rozwoju Programu i zainteresowania katalog uprawnień
może być modyfikowany (uatrakcyjniany).

Kiedy Urząd Miejski wprowadzi Kartę do „obiegu”?
Uruchomienie Programu planowane jest w pierwszym kwartale 2018 r.
Natomiast już od stycznia 2018 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie Karty. O wszystkich etapach wdrożenia Programu będziemy na bieżąco informowali, a wszystkie szczegóły będą dostępne w publikatorach
miejskich, m.in. na stronach internetowych Miasta.
Jak w praktyce będzie wyglądała procedura odbioru Karty?
Giżycka Karta Mieszkańca wydawana będzie na podstawie wniosku, którego wzór określi Burmistrz. Procedura przyznania i wydania Karty są
ściśle związane z koniecznością przetwarzania danych osobowych, stąd
jest konieczność sformalizowania całego procesu. Przy składaniu wniosku obowiązkiem będzie przedłożenie:
- dokumentu tożsamości do wglądu
- pierwszej strony zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczonej przez
Urząd Skarbowy w Giżycku (zawierającej prezentatę – pieczęć Urzędu)
lub w przypadku rozliczania zeznania PIT drogą elektroniczną – wydrukowanej pierwszej strony PIT wraz z wydrukowanym Urzędowym
Poświadczeniem Odbioru. Osoby, które w trakcie roku rozliczeniowego
zamieszkały na terenie miasta Giżycka i dotychczas rozliczały się w poprzednim miejscu zamieszkania, będą musiały przedłożyć zgłoszenie
aktualizacyjne ZAP-3. W przypadku osób uczących się powyżej 18. roku
życia i kontynuujących naukę do 25. roku życia konieczne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego kontynuację nauki (np. indeksu lub
ważnej legitymacji). Odbiór Kart będzie następował osobiście bądź przez
upoważnioną przez wnioskodawcę osobę, w imieniu mieszkańców niepełnoletnich Kartę będą odbierać rodzice lub prawni opiekunowie.
Czy Giżycka Karta Mieszkańca będzie przyznawana bezterminowo?
Karta będzie wydawana na okres kilku lat. Natomiast zakładamy od
razu wprowadzenie w Giżycku systemu elektronicznego, ułatwiającego
w przyszłości aktualizację danych, stanowiących podstawę przyznania
Karty, co z pewnością przyczyni się do uproszczenia obsługi Programu.
				
Opr. Bogusław Zawadzki
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AKTUALNOŚCI
„Weź do ręki biały opłatek,
Choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić,
I życz szczęścia całemu światu;
Niech się wszystkie serca rozweselą…”
Zdzisław Kunstmann

Drodzy Mieszkańcy Giżycka i okolic, wszyscy ludzie dobrej woli!
Tajemnica wcielenia Jezusa stawia przed nami niezwykły dar bliskości Boga z nami, a same święta Bożego Narodzenia są okazją
ku temu, aby Ewangelia stawała się na nowo zbawczym orędziem,
które prowadzi nas ku Bogu, a na co dzień jednoczy we wspólnotę.
Święty czas pochylania się nad Dzieciątkiem z Betlejem pozwoli nam
jeszcze pełniej pochylić się nad naszym człowieczeństwem oraz rozpoznawać je ze czcią, również w innych, i po pokłonie Dziecinie w
żłóbku pozwoli pokłon złożyć drugiemu człowiekowi żyjącemu obok
nas – także tym, z którymi spotkamy się w czasie Świąt Bożego Narodzenia.
Szczególne życzenia kieruję do Pana Burmistrza
Giżycka Wojciecha Iwaszkiewicza, do członków Rady
Miejskiej, Pana Starosty Giżyckiego Wacława Strażewicza, Pana Wójta Gminy Giżycko Marka Jasudowicza, do żołnierzy, kadry oficerskiej Garnizonu Giżycko, policjantów, strażaków, nauczycieli, katechetów,

pracowników Poczty, do ludzi samotnych, chorych,
przebywających w giżyckim szpitalu, w Domu Pomocy Społecznej, do różnych organizacji, w tym do
członków Akcji Katolickiej poszczególnych parafii,
do wszystkich Drogich Mieszkańców Giżycka.
Nowy Rok 2018 niech przyniesie wiele dobrego w komunii z
Bogiem i z innymi ludźmi, nawet z tymi nieraz tak bardzo trudnymi.
Niech Maryja Matka Słowa Wcielonego wspiera wszystkie troski, wysiłki, i tak jak towarzyszyła Jezusowi, niech towarzyszy nam przez
wszystkie dni Nowego 2018 Roku. Życzę także zdrowia i wszelkiego
dobra. Wszystkie te życzenia, które wypływają z potrzeby serca, wesprę modlitewną pamięcią podczas Mszy Świętej Pasterkowej.
ksiądz prałat dr Zdzisław Mazur
proboszcz Sanktuarium Św. Brunona w Giżycku
moderator duszpasterstwa na terenie Giżycka

Szóstego stycznia po raz szósty…
… ulicami Giżycka przejdzie Orszak Trzech Króli.
Wierni wyruszą spod kościoła p.w. Świętej Anny i dotrą tradycyjnie na plac Piłsudskiego, gdzie przy stajence trzej magowie złożą pokłon Dzieciątku i Świętej
Rodziny. Hasło tegorocznego Orszaku brzmi: „Bóg
jest dla wszystkich – wszyscy do stajenki”.
6 stycznia Kościół Katolicki obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego (Epifania), znaną jako Święto Trzech
Króli. Orszak Trzech Króli, bezpośrednio nawiązujący do przedstawień jasełkowych i widowisk herodowych, opowiada historię sprzed
2000 lat: Mędrcy ze Wschodu (zgodnie ze średniowieczną tradycją
noszący imiona: Kacper, Melchior i Baltazar) przybyli do Betlejem,
by pokłonić się Dzieciątku Jezus i Świętej Rodzinie oraz złożyć drogocenne dary – złoto, kadzidło i mirrę. Uroczystość Objawienia Pańskiego jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich – w tym dniu
czcimy objawienie się Boga w widzialnej postaci. Chrystus objawił się
poganom w osobach Trzech Mędrców – za nimi w bramy Chrystusowego Kościoła zaczęli wchodzić kolejni nowi ludzie, nowe pokolenia,
nowe narody…
W Giżycku Orszak Trzech Króli przejdzie po raz
szósty. Jego inicjatorem jest Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej przy parafii p.w. Św. Maksymiliana M. Kolbego, któremu partnerują pozostałe giżyckie parafie,
władze miasta, szkoły, GCK, Hufiec ZHP i GOKiR w
Wilkasach. Tegoroczne uroczystości rozpoczną się
o godz. 12.30 mszą w kościele p.w. Świętej Anny.
Trzy kwadranse później przed świątynią planowane
jest formowanie Orszaku i zostaną odegrane pierwsze sceny jasełkowe, po czym nastąpi wymarsz do
stajenki na placu Piłsudskiego. Trasa przemarszu: ul.

Królowej Jadwigi, Jagiełły, Daszyńskiego, Smętka,
Kościuszki. W postaci bohaterów jasełkowych wcielają się aktorzy - amatorzy ze Wspólnoty Ewangelizacyjno-Teatralnej, odgrywającej w Giżycku m.in. Misterium Męki Pańskiej i spektakle plenerowe.
Niech w tym uroczystym, świątecznym dniu Objawienia Boga
światu (Epifanii), i w każdym następnym, chociaż często bardzo powszednim dniu naszego życia, świeci nam nieustannie Jego Gwiazda. Niech w nadziei doprowadzi nas kiedyś do bezpośredniego
oglądania wspaniałego Majestatu Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
Niech zanurzy nas w niewyobrażalnej miłości i wiecznym szczęściu…
Dorota Grygianiec
prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
przy parafii Św. Maksymiliana M. Kolbego w Giżycku

AKTUALNOŚCI

Sylwestrowa

NIEZBĘDNIK ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNY

karuzela z przebojami
Zapraszamy Państwa na największą w Giżycku imprezę sylwestrową, gdzie ani karty wstępu, ani wytworne kreacje nie są wymagane. Miejskie pożegnanie Starego Roku rozpocznie się 31 grudnia
(niedziela) o godz. 23.30 na pasażu Portowym, a czas do przyjścia
Nowego Roku umili „Przebojowa Karuzela”, podczas której usłyszymy
na żywo sprawdzone szlagiery, m.in. „Czerwone korale”, „Cykady na
Cykladach”, „Szklana pogoda” czy „Mamma Mia”. Warto dodać, iż wokalistkom na scenie towarzyszyć będą tancerki w strojach „rodem z Rio
de Janeiro”, co z pewnością podniesie atrakcyjność widowiska. Ostatnie sekundy roku 2017 odliczymy wraz z burmistrzem Giżycka Wojciechem Iwaszkiewiczem, a tuż po życzeniach od władz miasta
obejrzymy efektowny pokaz fajerwerków. O podtrzymanie świetnych
humorów po północy muzycznie zadba DJ Matt5ski.
bz

Tegoroczny kalendarz nie skomplikował harmonogramu
pracy Urzędu Miejskiego w Giżycku. Ratusz – co zrozumiałe - będzie zamknięty 25 i 26 grudnia (poniedziałek i
wtorek), a w ostatnich trzech dniach roboczych starego
roku wszystkie sprawy będzie można załatwić w godz.
7.30-15.30. 1 stycznia (poniedziałek) Urząd i urzędnicy
odpoczywają, nabierając energii i zapału do pracy na
następne 364 dni…
				
bz

BASEN

Podobno w wigilię pływają tylko karpie (i to do czasu), a że człowiek nie karp
– pływać nie musi i nie będzie. Przynajmniej nie na giżyckim basenie, który
w przeddzień Bożego Narodzenia i w pierwszy dzień świąt da szansę miłośnikom pływania na spędzenie czasu w rodzinnym gronie. Ale już 26 grudnia
od godz. 14.00 kierownik pływalni Andrzej Flisiak zaprasza wszystkich
chętnych na spalenie świątecznych kalorii w wodzie.
22 grudnia – godz. 6.00-22.00
23 grudnia – godz. 6.00-22.00
24 grudnia – BASEN ZAMKNIĘTY
25 grudnia – BASEN ZAMKNIĘTY
26 grudnia – godz. 14.00-22.00
27 grudnia – godz. 6.00-22.00
28 grudnia – godz. 6.00-22.00
29 grudnia – godz. 6.00-22.00 (od godziny 11.00
tylko dla grup zorganizowanych i posiada		
czy kart elektronicznych)
30 grudnia – BASEN ZAMKNIĘTY
31 grudnia – BASEN ZAMKNIĘTY
1 stycznia – godz. 14.00-22.00

Fot. Archiwum

LODOWISKO

Nowy Rok na pasażu Portowym zawsze witają tłumy giżycczan

Dozwolone od lat osiemnastu

Fot. Bogusław Zawadzki

Towarem, który tradycyjnie u
schyłku roku sprzedaje się lepiej
niż przysłowiowe ciepłe bułeczki,
są fajerwerki. Warto przypomnieć,
że w naszym kraju materiały pirotechniczne można sprzedawać tylko osobom pełnoletnim (za złamanie tego przepisu
grożą 2 lata więzienia), a legalne
strzelanie z petard i innych „wybuchowych” produktów w miejscach
publicznych dozwolone jest
jedynie 31 grudnia i 1 stycznia (tu sankcją za zlekceważenie
prawa jest grzywna w wysokości do 500 złotych). Dopuszcza się również
używanie fajerwerków 13 i 14 stycznia (sylwester i Nowy Rok wyznawców obrządku wschodniego).
– Chęć „postrzelania” w pozostałych terminach należy zgłosić do
Urzędu Miejskiego, a także do komendy policji oraz straży pożarnej – informuje Maciej Ambroziak (na zdjęciu), komendant giżyckiej straży
miejskiej. Apeluje on do naszych Czytelników o rozwagę i zdrowy rozsądek zarówno podczas kupowania fajerwerków, jak i ich użytkowania
– Nie kupujcie Państwo towarów z tzw. niepewnych źródeł – mówi
szef strażników znad Niegocina. – Sprawdzajcie, czy fajerwerki maja atesty i instrukcje obsługi, bo to jest podstawa bezpieczeństwa Waszego i
innych ludzi.
bz

Jeśli przewidują Państwo świąteczno - noworoczny przyrost tkanki tłuszczowej, szef giżyckiego lodowiska Roman Chomicz zaleca co najmniej dwie
grudniowe wizyty na zarządzanym przez siebie obiekcie – profilaktyczną (w
wigilię) i „leczniczą” (drugiego dnia świąt). Ostatnie tegoroczne piruety na tafli dostępnej dla wszystkich będzie można „pokręcić” 28 grudnia, a pierwsze
przyszłoroczne – kilka godzin po otwarciu szampanów.
22 grudnia – godz. 15.30-17.45 i 19.15-20.15
23 grudnia – godz. 13.15-21.40
24 grudnia – godz. 10.45-14.15
25 grudnia – LODOWISKO ZAMKNIĘTE
26 grudnia – godz. 10.45-19.15
27 grudnia – godz. 8.00-17.45 i 19.15-20.15
28 grudnia – godz. 8.00-15.15
29 grudnia – REZERWACJA
30 grudnia – Akademia Łyżwiarska
31 grudnia – LODOWISKO ZAMKNIĘTE
1 stycznia – 10.45 – 19.15

DYŻURY APTEK

W okresie świąteczno - noworocznym (i nie tylko) życzymy Państwu przede
wszystkim dużo zdrowia. Może się jednak zdarzyć, że niespodziewanie zabraknie go któremuś z naszych Czytelników, a wtedy warto mieć pod ręką
spis aptek dyżurujących całodobowo.
22 grudnia – „Błękitna”, ul. Jagiełły 14
23 grudnia – „Cef@rm 36,6”, ul. Warszawska 7
24 grudnia – „Cef@rm 36,6”, ul. Kościuszki 18
25 grudnia – „Gemini”, plac Grunwaldzki 11
26 grudnia – „Gemini”, plac Grunwaldzki 11
27 grudnia – „Salveo”, ul. Okrzei 4
28 grudnia – „Salveo”, ul. Okrzei 4
29 grudnia – „Dyżurna”, ul. Warszawska 2
30 grudnia – „Dyżurna”, ul. Warszawska 2
31 grudnia – „Centrum”, ul. Jagiełły 1a4
1 stycznia – „Dbam o zdrowie”, ul. Kazimierza Wlk. 2
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Władze Giżycka na „trzyczwartemetku”
Z półtoragodzinnej prezentacji dokonań
samorządu wynika, iż zdecydowaną większość
spraw, które burmistrz i jego ugrupowanie deklarowali przed wyborami, udało się dotychczas zrealizować. Warunkiem pozytywnego
finału tych przedsięwzięć było często nie tylko
pozyskanie środków, ale także uzupełnienie
dokumentacji lub stworzenie jej od podstaw (co
niejednokrotnie było trudniejsze od samego wykonania, a powodowało przesunięcia terminów
rozpoczęcia prac). Wśród zrealizowanych inwestycji prym wiodą liczne remonty ulic i chodników (m.in. Kościuszki, Kolejowa, Suwalska)
oraz poprawa miejskiej infrastruktury (nowe

place zabaw, remonty budynków), ale niezwykle istotne są również działania typu zamrożenie lokalnych podatków czy obniżka cen wody.
Dużym sukcesem miasta w minionej trzylatce
był niewątpliwie brak konieczności zaciągania
kredytów.
W drugiej części spotkania burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz i jego zastępca Roman Łożyński odpowiadali na pytania z
sali. Głos zabrał również Jarosław Jarosz,
ojciec Adriana, od kilku lat znajdującego się w
śpiączce. Podziękował on władzom miasta za
ogromne wsparcie oraz pomoc w leczeniu i rehabilitacji syna.
Bogusław Zawadzki

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

„Uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd będę sprawował tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców miasta” – te słowa w 2014 roku wypowiedział Wojciech Iwaszkiewicz,
obejmując stanowisko burmistrza Giżycka. 8 grudnia w sali „Biłas i Synowie” podsumowano ostatnie trzy lata
pracy władz naszego miasta. Spotkanie zorganizowało Giżyckie Stowarzyszenie Obywatelskie.

Niełatwe, ale udane – tak można określić trzy
lata Wojciecha Iwaszkiewicza na stanowisku
burmistrza Giżycka

Woda będzie Już można podglądać niebo
dużo tańsza!

Początek każdego roku to zazwyczaj nieciekawe wieści o podwyżkach. My mamy dla Państwa dobrą, a nawet bardzo dobrą wiadomość
– otóż od 1 stycznia 2018 roku mieszkańcy Giżycka zapłacą za wodę 2,97 zł/1m3, czyli aż o
23 gr mniej w porównaniu ze stawką obowiązującą w roku 2017! Opłata za ścieki, obniżona w
ubiegłym roku (z 4,23 na 4,20 /1m3), pozostanie
na razie na tym samym poziomie. Warto podkreślić, że zmniejszenie opłat za wodę i ścieki jest
zgodne z deklaracją burmistrza Giżycka Wojciecha Iwaszkiewicza. Rok 2018 będzie
prawdopodobnie ostatnim, w którym ceny wody
ustalane są przez samorządy. W kolejnych latach stawki mają być regulowane centralnie
przez spółkę „Wody Polskie”. 		
bz

Dajcie nam jeszcze rok, może dwa, a będziemy robić naprawdę cudne
rzeczy – mówił Kamil Koletyński z Urzędu Miejskiego w Giżycku podczas
inauguracji Miejskiego Szkolnego Obserwatorium Astronomicznego, która odbyła się 12 grudnia w GCK.
MSOA to zwycięski projekt w Giżyckim
Budżecie Obywatelskim 2017. Autorką pomysłu jest miejska radna Magdalena Jurgielewicz, a jego realizacją zajął się zespół
lokalnych „astromiłośników”, w którym kluczowe role odegrali: wspomniany Kamil Koletyński z Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkoli oraz Roman Łożyński,
zastępca burmistrza Giżycka. Podczas godzinnego spotkania w GCK zaprezentowano
możliwości sprzętu zakupionego na potrzeby
obserwatorium, rozmawiano również o planach związanych m.in. z ewentualną rozbudo-

wą wyposażenia i nawiązaniem współpracy ze
specjalistycznymi placówkami z innych miast
oraz stworzeniu w przyszłości miejskiego koła
astronomicznego. „Centrum dowodzenia” giżyckiego MSOA (teleskop, komputer, kamery,
itp.) mieści się w kopule na budynku SP 7, ale
aby udać się w podróż do gwiazd nie trzeba
wspinać się na dach „Siódemki” – wystarczy
bowiem wejść na stronę internetową obserwatorium.gizycko.pl, gdzie można
obejrzeć m.in. próbne filmiki zarejestrowane
przez kamery obserwatorium nad Niegocinem.
Bogusław Zawadzki

W każdą drugą środę

Akcja „Giżycki Wieczór z Paszportem i Dowodem Osobistym”, polegająca na wydłużeniu
raz w miesiącu godzin pracy Punktu Paszportowego i Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu
Miejskiego, będzie kontynuowana w roku 2018.
Celem „Wieczorów” jest umożliwienie załatwienia urzędowych formalności wszystkim, którzy z
różnych względów nie mogą dotrzeć do Urzędu
w standardowych godzinach pracy Ratusza. Na
takich petentów pracownicy PP i WSO będą
czekać aż do godz. 20.00 w każdą drugą środę
miesiąca, czyli 10 stycznia, 14 lutego, 14
marca, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 11 lipca, 8 sierpnia, 12 września,
10 października, 14 listopada i 12
grudnia. 			
bz

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski
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Oni temu „winni” (od lewej): Kamil Koletyński, Roman Łożyński i Magdalena Jurgielewicz z
podziękowaniami za pracę od burmistrza Wojciecha Iwaszkiewicza
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AKTUALNOŚCI

NIE MA CZASU NA INWESTYCYJNY BEZRUCH

Fot. Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Zima zimą, ale robota musi być zrobiona. Kalendarz miejskich inwestycji systematycznie zapełnia się, a w miejsce rubryk ze stemplem: „Wykonane” natychmiast pojawiają się nowe z oznaczeniem: „Rozpoczęte”. Pod tym
względem nadchodzący rok z pewnością nie będzie gorszy od mijającego. Pozwólcie Państwo, że zabierzemy
Was na „przejażdżkę” po giżyckim „placu budowy”.					
Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Nad Niegocinem też praca wre, a „mury pną się do góry”. Nowoczesna
dwupiętrowa siedziba ośrodka szkolenia żeglarzy powinna być gotowa
jeszcze przed wakacjami

Fot. Bogusław Zawadzki

Końca nie widać, ale – spokojnie – wszak to jeszcze nie czas. Zakończenie budowy ronda na skrzyżowaniu szosy Obwodowej z ul. Nowowiejską i Świderską planowane jest przecież dopiero pod koniec września 2018 roku

Tu na razie jest ściernisko, ale będzie… wspaniałe boisko. A nawet kilka boisk, wchodzących w skład nowoczesnego kompleksu sportowo rekreacyjnego. Efekt prac przy Szkole Podstawowej nr 3 na Wilanowie
zobaczymy w połowie przyszłego roku

Fot. Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Poznajecie Państwo? Tak, to ulica Kolejowa, która po długich dekadach
z uciążliwą trylinką dołączyła właśnie do grona arterii z nawierzchnią
asfaltową. Na remont drogi przeznaczono z budżetu miejskiego 1,2 mln
złotych

Wielkie zmiany także w twierdzy Boyen. Niedawno zakończyła się
modernizacja Bramy Giżyckiej, teraz trwa wymiana siedzisk w amfiteatrze, będąca jednym z elementów dwuletniego projektu

Owocem konsultacji z mieszkańcami była deklaracja o rozbudowie placu zabaw przy ul. Kajki. Władze miasta – jak widać – dotrzymały słowa

AKTUALNOŚCI

Zima nie dała rady MZK

MZK jest naszą najmłodszą jednostką budżetową. Firmą, w
której zatrudnienie znalazło dotychczas 28 osób (w tym 22 pracujących „w terenie”), od lipca kieruje Krzysztof Korczyk. Aktualnie najważniejszym zadaniem Zakładu jest zimowe utrzymanie
miasta, a „chrzest bojowy” w tej materii dyrekcja i pracownicy MZK
mają już za sobą. Listopadowy atak zimy został wzorcowo odparty.
– Oczywiście oprócz licznych pochwał były tez słowa krytyki – mówi Krzysztof Korczyk. – Niektórzy mieszkańcy zarzucali
nam opieszałość, nie biorąc pod uwagę tego, ze istnieje harmonogram kolejności odśnieżania ulic w mieście. Niestety, nie możemy
być wszędzie w tym samym czasie, ale zapewniam, że dotrzemy
w każde miejsce, gdzie będzie potrzeba naszej interwencji. Na
wszelkie zgłoszenia czekamy do godz. 15.00 pod nr tel. 798-112435, a po godz. 15.00 prosimy dzwonić na nr 798-615-437.
Zimowe utrzymanie nie jest jedynym zadaniem MZK, który
zajmuje się także sprzątaniem miasta (nie tylko ulice, ale i teren
targowiska) oraz czyszczeniem kanalizacji deszczowej. Wielce
prawdopodobne jest, że „na barkach” dyrektora Korczyka i jego
podwładnych w przyszłości spocznie również zarządzanie tzw.
zielenią niską i utrzymanie cmentarzy.
			
Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Czy znają Państwo przepis na pokonanie zimy? Jeśli nie, służymy pomocą. Składniki: 24 tony soli drogowej, 27 ton chlorku magnezu i 425 ton mieszanki
piaskowo - solnej. Narzędzia: ciągniki, posypywarki,
zamiatarki, pługi. Wykonanie: pracownicy Miejskiego
Zakładu Komunalnego w Giżycku. Musi się udać, nie
ma innej opcji!

Krzysztof Korczyk, dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku

Fot. Bogusław Zawadzki
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Wyposażenie MZK kosztowało około 1,6 mln złotych

ŚMIECI W NOWYCH BARWACH

Po Nowym Roku w Giżycku zrobi się bardziej kolorowo. Paradoksalnie stanie się tak za sprawą… śmieci, a
dokładnie: pojemników na śmieci w pięciu barwach (dotychczas mieliśmy trzy kolory). 1 stycznia zmieniają się
bowiem przepisy dotyczące sposobu zbiórki odpadów komunalnych.
Nowe zasady narzuca Wspólny System Segregacji Odpadów,
opracowany przez Ministerstwo Środowiska. Oznacza to ujednolicenie
reguł zbiórki śmieci w całym kraju, a w praktyce – podział odpadów na
pięć frakcji. I tak oto do pojemników żółtych wrzucać będziemy metale
i tworzywa sztuczne, do niebieskich – papier, na odpady szklane zostaną ustawione kosze zielone, a na śmieci biodegradalne – brązowe.
Wszelkie odpady zmieszane (niepodlegające recyclingowi) znajdą się
natomiast w pojemnikach szarych. Wprowadzenie dwóch nowych pojemników nie oznacza zmian w cenniku dla gospodarstw i wspólnot
segregujących śmieci, wiąże się jednak z 4-złotową podwyżką dla osób
deklarujących zbiórkę nieselektywną. O 3 złote drożej zapłacą także
przedsiębiorcy segregujący odpady, choć w tym przypadku podwyżka jest jednocześnie… obniżką za realną cenę za pojemnik (z 3,33
zł przy trzech koszach na 2,60 zł przy pięciu). Odbiorem i transportem śmieci nadal będzie zajmować się firma „Koma”. Więcej na temat

nowych przepisów znajdą Państwo na stronie Mazurskiego Związku
Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.
				
Bogusław Zawadzki

ILE ZAPŁACIMY?
					MIESZKAŃCY

			

FIRMY, INSTYTUCJE

ZBIÓRKA SELEKTYWNA

10 zł/osobę				

13 zł/5 pojemników 120 l.

ZBIÓRKA NIESELEKTYWNA 		

17 zł/osobę				

24 zł/5 pojemników 120 l
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WYDARZENIA

Mikołaj „na kołach”
Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Święty Mikołaj jest bodaj jedynym człowiekiem na świecie, który we własne imieniny
rozdaje prezenty innym. W tegoroczne mikołajki o hojności brodatego solenizanta mogli
się przekonać giżycczanie, a zwłaszcza pasażerowie miejskiej komunikacji, albowiem wobec braku śniegu Święty zmuszony był porzucić swój zaprzęg i podróżować po mieście
tradycyjnym „czerwoniakiem”. Mikołaj w towarzystwie Śnieżynki odwiedził również małych
pacjentów Oddziału Dziecięcego giżyckiego szpitala, Urząd Miejski oraz miejscowych policjantów i strażaków. Na „odjezdne” obiecał, że przed świętami podrzuci coś jeszcze pod
wszystkie giżyckie choinki. Trzymamy za słowo!
Bogusław Zawadzki

Upominki otrzymali wszyscy pasażerowie autobusu
kursującego na linii nr 25

Fot. Archiwum prywatne

Fot. Małgorzata Kulas - Szyrmer

Czwartoklasiści z giżyckiej SP 3 zaśpiewali z Mikołajem kilka kolęd. To był prawdziwy
„wesoły świąteczny autobus”!

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Mały Bartek wsiadł do autobusu tylko po to, by spotkać się z Mikołąjem

W komendzie straży pożarnej nie ma już nikogo, kto nie wierzy w
Świętego Mikołaja

Z wizytą w giżyckim Ratuszu

„Właśnie tak, tak wygląda moje miasto nocą” – chciałoby się zanucić
refren dawnego przeboju grupy „De Mono”, spoglądając na bajeczne obrazki z centrum Giżycka, gdzie największym hitem (obok tradycyjnej bombki, choinki, fontanny czy świecącego prezentu) są ozdobione tysiącami
lampek drzewa. Trzeba przyznać, że przedświąteczną wieczorową porą (i
nie tylko, oczywiście) nasze miasto prezentuje się nadzwyczaj okazale, a
jeśli i Państwu przypadł do gustu bożonarodzeniowy wystrój Giżycka, możecie wziąć udział w zabawie „Świeć się”, organizowanej przez grupę ZPR
Media. Na stronie se.pl od połowy grudnia trwa głosowanie na „świetlną
stolicę Polski”, w którym codziennie można oddawać głosy na najpiękniej
rozświetlone przed świętami miasta Polski – w tym także na Giżycko! Do
wygrania bardzo atrakcyjne nagrody – zarówno dla miasta, autorów zdjęć,
jak i głosujących! Zabawa trwa do połowy stycznia.
bz

Fot. Bogusław Zawadzki

Giżycko świetlną stolicą Polski?

Bombka przy placu Grunwaldzkim, w tle oświetlone drzewa
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
14 stycznia po raz 26. – znów dla noworodków - na świecie zagra Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. W Giżycku przy wydarzeniu pracować
będzie około 200 osób, z czego połowa wyjdzie na ulice z Orkiestrowymi skarbonkami. Podczas 25 Finału WOŚP nad Niegocinem zebraliśmy
najwięcej w historii, bo aż 68 tysięcy 272 złote i 82 grosze. Podobno nie
ma rekordu, którego nie można poprawić…

Giżycka „paka” z wizytą u Owsiaka

Nie lubimy poniedziałków, bo zazwyczaj nie kojarzą się one z niczym przyjemnym (co najwyżej z początkiem
kolejnego tygodnia nauki i pracy), ale poniedziałek, 11 grudnia, był inny – wyjątkowy. Tego dnia ekipa Giżyckiego Centrum Kultury wraz z wolontariuszami, którzy zebrali najwięcej pieniędzy podczas 25. Finału WOŚP w
naszym mieście, wybrała się do Warszawy na spotkanie z samym Jurkiem Owsiakiem. Oto ich relacja.

SZEF SZTABU WOŚP

Marcin Prusik
ZAPRASZA
GODZ. 9.00 – POCZĄTEK KWESTY ULICZNEJ
GODZ. 11.00, PLAC PIŁSUDSKIEGO
- wystawa motocykli
- wystawa samochodów
- prezentacja karetek „Twin-Med.”
- prezentacja sprzętu MOPR
- strzelnica ASG
GODZ. 13.00, PASAŻ PORTOWY
- nauka pierwszej pomocy przedmedycznej
- bieg „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”
- morsowanie
- animacje dla dzieci z Centrum Aktywnego Wypoczynku „Gwarek”

Ten dzień mogliśmy uznać za udany. Do Giżycka dojechaliśmy zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi. Ładunek miłości
i radości zostanie z nami na długo, a uśmiechnięte twarze
wolontariuszy pokazały, że wycieczka - mimo długiej i męczącej trasy - okazała się strzałem w dziesiątkę. Co zostało
w nas po wizycie w Sztabie Głównym WOŚP? Na pewno
chęć na jak najlepszą pracę podczas 26. Finału. Przeświadczenie, że kiedy robimy coś dobrego, dobro do nas wraca,
że marzenia się spełniają i że będziemy grać do końca świata i jeden dzień dłużej!

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Zaplanowany na godzinę 5.00 wyjazd stanął pod znakiem zapytania ze względu na trudne warunki pogodowe
(padający, marznący śnieg, śliska nawierzchnia). Jednakże
pozytywne wibracje płynące od wolontariuszy sprawiły, że
bezpiecznie dojechaliśmy do celu. Po ponad pięciu godzinach jazdy, dokładnie o 10.27, zaparkowaliśmy przed siedzibą WOŚP przy ul. Dominikańskiej. Emocje sięgały zenitu. Czy uda się spotkać z Jurkiem? Jak od środka wygląda
Sztab Główny Fundacji? Już za chwilę mieliśmy się dowiedzieć tego wszystkiego.
Zaraz po wejściu dało się odczuć wspaniałą atmosferę
– uśmiechnięci pracownicy Sztabu, zwani „Krasnalami”, pokazali nam, jak zrobić identyfikatory. Pomagaliśmy również
przy kartkach świątecznych i rozpakowywaniu serduszek.
Po godzinie intensywnej pracy wszystko było gotowe. Mogliśmy rozejrzeć się po „Siema Shopie” i wybrać kilka gadżetów na aukcję w Giżycku.
Naszej ekipie bardzo zależało na spotkaniu z Jurkiem
Owsiakiem. Wiedzieliśmy, że jest w Sztabie, ale ma umówionych kilka spotkań. Rozpoczęło się nerwowe oczekiwanie. Po około dwóch godzinach dowiedzieliśmy się, że jest
możliwość spotkania. No i udało się! Szefa WOŚP powitaliśmy ze śpiewem na ustach („O, jak dobrze Cię widzieć...”),
a najmłodszy uczestnik naszej wycieczki Krystian Czyrko
wręczył Jurkowi specjalnie dla niego przygotowane serduszko. A Jerzy Owsiak entuzjastycznie nie tylko zrobił sobie z
nami zdjęcie, ale również nagrał zapowiedź działań w Giżycku do swojego videobloga „Kręcioła.tv”.

Bezcenna pamiątka z pobytu przy Dominikańskiej – wspólne zdjęcie
giżycczan z Jurkiem Owsiakiem

GODZ. 15.00, SALA „BIŁAS I SYNOWIE”, PASAŻ
PORTOWY 2
- koncert uczniów PSM I st. w Giżycku
- licytacje
GODZ. 17.00, PLAC PIŁSUDSKIEGO
- pokaz ratownictwa drogowego
GODZ. 18.00, KLUB „HOLA”, PASAŻ PORTOWY 15
- koncerty zespołów: „Skibob”, „Twinpix” i „Rozes”
GODZ. 20.00, PASAŻ PORTOWY
- ŚWIATEŁKO DO NIEBA!!!
IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
godz. 9.00, duża hala SP 1
- turniej tenisa stołowego
godz. 10.00, hala MOSiR, ul. 3 Maja
- halowa piłka nożna (I i II liga)
godz. 13:00 – mała hala SP 1
- pokaz sztuk walki
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AKTUALNOŚCI

Zapłonął ogień szlachetnych serc

Lubimy pomagać - My, Polacy i My, Giżycczanie, czego najlepszym dowodem ogólnopolska
„Szlachetna Paczka”, która po trzech latach wróciła nad Niegocin. Dzięki gorącym sercom
mieszkańców świąteczne wsparcie otrzymało 19 rodzin, w tym dwie spoza Giżycka.

A to już kolejni przedstawiciele darczyńców. Dzięki tym i setkom innych ludzi kilkunastu rodzinom spełnią się życzenia wesołych świąt

Fot. Archiwum prywatne

Na wojsko zawsze można liczyć. Przedstawiciele 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej przekazali czek z pokaźną sumą. Brawo Wy!

„Szlachetna Paczka” dotarła m.in. do Reginy Rentz (pierwsza z lewej),
której dobrą świąteczną nowinę przyniosły wolontariuszki: Ewa Sieńko
(na pierwszym planie) i Natalia Paszkiewicz

Piekli pierniki, lepili pierogi

uczniowie klasy II b oddziału gimnazjalnego
przy SP 3. I dodają: „Pierniki były wyśmienite”, bo właśnie wspólna z seniorami produkcja
łakoci stanowiła główny cel spotkania, które
odbyło się 7 grudnia. Cztery dni później w tym
samym miejscu gościli kolejni drugoklasiści z

Fot. Archiwum prywatne

Z tymi, którzy potrzebują wsparcia, rozmowy i małego zamieszania wywołanego
młodzieńczym niepokojem, od czasu do
czasu nucąc lub głośniej śpiewając kolędy,
weszliśmy w atmosferę świąt – tak o swojej
wizycie w Domu Pomocy Społecznej mówią

„Trójki” – tym razem uczniowie podstawówki,
a owocami ich wizyty były przepyszne pierogi, ulepione wespół z podopiecznymi DPS.
Starsze panie opowiadały dzieciom o bożonarodzeniowych tradycjach, śpiewano kolędy,
a na zakończenie mali goście wręczyli swoim
nowym znajomym własnoręcznie wykonane
kartki świąteczne z życzeniami.
				
bz

Fot. Archiwum prywatne

Fot. Fotografi – Tomasz Karolski

Do akcji włączyła się również część pracowników giżyckiego Urzędu Miejskiego. Aleksandrze Łychacz gratuluje burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz

Fot. Fotografi – Tomasz Karolski

laptop, lodówka, trzynaście pralek, trzy komody, wersalka, zabawki, produkty chemiczne, słodycze, materiały budowlane i karty podarunkowe na
zakupy i usługi. Ze wspaniałego prezentu już dziś cieszy się rodzina młodej
giżycczanki – dzięki „Szlachetnej Paczce” łazienka w mieszkaniu niepełnosprawnej dziewczyny wreszcie zostanie przystosowana do jej potrzeb.
Świąteczne prezenty do adresatów trafiły w drugi grudniowy weekend. 			
Bogusław Zawadzki

Fot. Fotografi – Tomasz Karolski

Koordynatorem „Szlachetnej Paczki” w rejonie giżyckim była dziennikarka „Meloradia” Aleksandra Łychacz, której przy wsparciu wolontariuszy udało się „zarazić” akcją aż 2779 darczyńców! Łączna wartość
paczek to 47 450 złotych!
– Nie spodziewałam się aż takiego odzewu – przyznaje Aleksandra Łychacz.
Łańcuch dobrej woli stworzyły nie tylko osoby prywatne, ale także firmy i instytucje. Do potrzebujących trafiły m.in.: dwie kuchenki mikrofalowe,

Zarówno pierniki, jak i pierogi wykonane przez pensjonariuszy DPS i uczniów SP 3, miałyby szanse na laury w konkursach na przedświąteczne potrawy
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ŚWIĘTA, ŚWIĘTA...

JEST TAKI DZIEŃ, BARDZO CIEPŁY, CHOĆ GRUDNIOWY…
fotorelacja z Miejskiej Wigilii i Jarmarku Bożonarodzeniowego

Połączenie Wigilii z Jarmarkiem było przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. 17 grudnia przez pasaż Portowy przewinęły się tysiące giżycczan i każdy znalazł dla siebie coś odpowiedniego

Jak się okazuje, nie wszyscy przepadają za Świętym Mikołajem…

Właściciele kiermaszowych stoisk nie narzekali na brak zajęcia

Te bombki byłyby idealne na Państwa choinkę – zdaje się mówić Mirosław Marek Dworak (z prawej)

Mikołajowe przepytywanki, czyli to, co – jak widać na załączonym obrazku - giżyckie „tygrysy” lubią najbardziej

A teraz patrzymy na Mikołaja i robimy to, co on…

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA...

Mikołaj jest tylko dla dzieci? Oczywiście, że nie! To zdjęcie ze Świętym znajdzie się w albumie Tadeusza Drzazgi

„Dwie plus Jeden”, czyli wokalistka Magdalena Sulińska („Mali Giganci”), flecistka Katarzyna Kapłon (na co dzień pracownica sekretariatu Ratusza) i gitarzysta Wojciech Iwaszkiewicz (na co dzień burmistrz Giżycka)

Grudniowa impreza na pasażu była doskonałą okazją do zaprezentowania świątecznych strojów

W fotobudce Arkadiusza Chrostowskiego (z lewej) można było puścić
wodze fantazji i na przykład „zafundować” sobie różową fryzurę

W bożonarodzeniowym karaoke najmłodszych wokalistów wspierały:
Mariola Jórzak i Grażyna Darska z Giżyckiego Centrum Kultury

A to już międzypokoleniowa grupa kolędowa z frontmanem Andrzejem
Morawskim

Zespół „Relax 74” przypomniał giżycczanom przeboje z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych

Fot. Bogusław Zawadzki

Ach, cóż to był za rap! Świąteczne popisy doświadczonych „hiphopowców” zdecydowanie wygrał „Dżerry” (w żółtej bluzie)
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MUZYKA

Zmierzając w stronę piękna
Kolejny sukces Nauczycielskiego Chóru Kameralnego Giżyckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 2 grudnia w Sali konferencyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Kortowie odbył się IV Festiwal Chórów i Zespołów Wokalnych Uniwersytetów i Akademii Trzeciego
Wieku „Hej, Kolęda!”. Organizatorem imprezy była Akademia Trzeciego
Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, a patronat sprawowały i Festiwal współfinansowały: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Samorząd Miasta Olsztyn i tamtejszy Miejski Ośrodek Kultury.
Celem corocznego wydarzenia było jak zwykle pielęgnowanie tradycji
śpiewania kolęd, umożliwienie chórom i zespołom wokalnym sprawdzenia swoich umiejętności, wymiana doświadczeń słuchaczy oraz integracja uczelni Trzeciego Wieku z naszego województwa.
Festiwal rozpoczął chór „De Nowo” z Akademii Trzeciego Wieku w
Olsztynie, występujący poza konkursem. Po przywitaniu zespołów przez
prezesa ATW Aldonę Bagińską głos zabrał prezydent Olsztyna
Piotr Grzymowicz, mówiąc m.in., że „nie liczy się wiek, a ważna
jest muzyka i jej wpływ na naszego ducha”. Natomiast rektor UW-M Ryszard Górecki przedstawił trzyosobowe jury, wyznaczone do oceny
sześciu chórów i pięciu zespołów wokalnych. Nasz Nauczycielski Chór
Kameralny wykonał dwie kolędy i pastorałkę („Tryumfy Króla Niebieskiego”, „Kolędowy czas” i „Przylecieli aniołkowie”) z partiami solowymi Lucyny Łukasik w aranżacji i opracowaniu dyrygenta Henryka Gierwela. W przerwie, kiedy jury obradowało, obejrzeliśmy pokaz mody
pt.. „Barwy jesieni”, przygotowany przez modelki – studentki z ATW w
Olsztynie. Zaprezentowały one stroje wykonane szydełkiem oraz wyroby
futrzane autorstwa olsztyńskiej projektantki. Przed ogłoszeniem werdyktu
przewodniczący jury powiedział: „Wysiłki chórzystów i praca dyrygentów
to piękna droga, która prowadzi do celu. Najważniejsze jest jednak zdążanie, nie cel”. Za tę drogę z wdzięcznością dziękowaliśmy oklaskami
naszym dyrygentom.

Wreszcie wyniki. I tak oto pierwsze miejsce wśród chórów przypadło „Wrzosowi” z UTW w Kętrzynie, drugie – Nauczycielskiemu
Chórowi Kameralnemu z Giżycka, a trzecie – chórowi „Cantiamo” z Działdowa. Grand Prix i Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina pojechały zaś do
Wydmin z miejscowym chórem „Lira”. W kategorii zespołów wokalnych
najwyżej oceniono „Sekcję Biesiadną” z UTW w Mrągowie. Jurorzy, „zbudowani” wysokim poziomem uczestników, życzyli „dalszego zmierzania
w stronę piękna”.
Warto podkreślić, iż wystąpiliśmy na olsztyńskim Festiwalu już po raz
czwarty, a tegoroczne drugie miejsce jest powtórzeniem wyników z ubiegłego roku i z roku 2014, kiedy debiutowaliśmy w imprezie. W roku 2016
zajęliśmy w Olsztynie pierwsze miejsce.
Nina Piórkowska
kierownik Nauczycielskiego Chóru Kameralnego GUTW

DRUGIE MIEJSCE WYŚPIEWAŁY
Nina Piórkowska, Krystyna Mościcka, Maria Dulko, Krystyna Gulan, Jadwiga Gajda, Iwona Arnt-Wieczorek,
Halina Tubilewicz, Elżbieta Leśniewska, Aleksandra Osieczko, Franciszka Marchelska, Irena Glabas, Benedykta Jańczyk, Lucyna Łukasik, Bożenna Guz, Olga Rabczuk, Iwona Stańczyk, Krystyna Rusiecka, Krystyna
Gwiazdowska, Marianna Maculewicz i Irena Czumak. Dyrygent: Henryk Gierwel.

Tomek Zubowicz – nasz mały „Chopinek”

Fot. Archiwum PSM I st. w Giżycku
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Tomasz Zubowicz w towarzystwie prof.
Bronisławy Kawalli (przewodnicząca
jury podczas konkursu w Zambrowie) i
swojego nauczyciela Michała Tyczyńskiego

Ośmioletni Tomasz
Zubowicz z Giżycka wygrał rywalizację
w najmłodszej kategorii
wiekowej podczas VI
Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im.
Witolda Lutosławskiego
w Zambrowie. Na przełomie listopada i grudnia
o palmę pierwszeństwa
ubiegało się kilkudziesięciu pianistów z Polski,
Ukrainy, Białorusi i Łotwy, a ich umiejętności
oceniali wybitni eksperci
pod
przewodnictwem
prof. Bronisławy Kawalli. Tomasz Zubowicz

od roku 2015 jest uczniem giżyckiej Państwowej Szkoły Muzycznej
(klasa fortepianu), gdzie kształci się pod okiem Michała Tyczyńskiego. Na koncie ma liczne sukcesy i udział w prestiżowych imprezach muzycznych takich jak IV Konkurs Duetów w Grajewie (1.
miejsce), V Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Augustowie
(wyróżnienie), II Międzynarodowy Festiwal Duetów Fortepianowych
w Gdańsku, VI Konkurs „Muzyk I klasa” w Olsztynku (2. miejsce), VIII
Konkurs Pianistyczny „Dziecięce Imaginacje” w Gdańsku (wyróżnienie), XIX Festiwal Pianistyczny im. Izy Garglinowicz w Olsztynie (tytuł
laureata) czy II Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. J. Kraśko w
Suwałkach (wyróżnienie za własną kompozycję „Marsz żałobny”).
A już 5 stycznia utalentowanego „Chopina znad Niegocina” będzie
można podziwiać podczas Koncertu Noworocznego w auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Giżycku (godz. 18.00). W części głównej na
waltorni zagrają studenci szczecińskiej Akademii Sztuki: Anna Kowalik (absolwentka naszej PSM) i Łukasz Regina, którym na
fortepianie towarzyszyć będzie Michał Tyczyński. W wykonaniu
artystów usłyszymy m.in. dzieła J. Straussa i W.A. Mozarta oraz kolędy.
Bogusław Zawadzki
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WYDARZENIA

Fot. Bogusław Zawadzki

O tym, że „Mikołaj Święty przebogaty jest w talenty”, wszem i wobec wiadomo nie od dziś. 6 grudnia najsłynniejszy na świecie Lapończyk błyszczał na tafli Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych, a

wraz z nim znakomicie bawiło się kilkudziesięciu młodych amatorów
„ślizgawki”. Zabawy na lodzie poprzedziły pokazy członków sekcji
działających na giżyckim lodowisku przy Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji: short tracka, jazdy szybkiej (panczenów) i łyżwiarstwa
figurowego.
				
Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Dla Świętego nic trudnego. Święty Mikołaj vel Leszek Lachowicz nie
miał najmniejszych problemów z formowaniem „węży”

Fot. Bogusław Zawadzki

Imprezę na lodzie poprowadził Wojciech Żukowski, nauczyciel wychowania fizycznego w SP 7, instruktor w giżyckiej Akademii Łyżwiarstwa

Fot. Bogusław Zawadzki

Piruety z Mikołajem

Dobry humor był „biletem wstępu” na mikołajkową zabawę w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych

Mikołaj bez prezentów to nie Mikołaj. Ten na giżyckim lodowisku
szybko podbił serca dzieci słodkimi upominkami

Zajęcia w „Trójce” poprowadził Rafał Graca

„Mikołajki z Giżyckim Klubem Karate” zorganizowała Dorota Wyszyńska

Fot. Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Mikołajki na sportowo? A dlaczego nie? – pomyślała Dorota Wyszyńska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 3, i zorganizowała
„Mikołajki z Giżyckim Klubem Karate”. Wszak z Laponii (krainy Świętego
Mikołaja) do Japonii (ojczyzny karate) droga niedaleka (przynajmniej ta fonetyczna). Do wybranej grupy maluchów z Wilanowa ochoczo dołączyły
sześciolatki z Przedszkola Miejskiego nr 4, a zaproszenie do poprowadzenia zajęć przyjął sensei Rafał Graca. Nagrodą dla wszystkich przyszłych
mistrzów karate za wytrwałość i pot wylany podczas grudniowego treningu
było spotkanie ze Świętym Mikołajem, który niespodziewanie pojawił się w
hali „Trójki”.
– Patrzcie, kto przyszedł! To co, uciekamy? – zapytał dzieci Rafał Graca.
– Nieeeeee! – odpowiedziały mu zgodnym chórem, słusznie przypuszczając, że „gdzie Święty, tam prezenty”. Ech, ta niezawodna dziecięca intuicja…
Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

„Trójka” z Japonią i Laponią

Przyjrzyjcie się Państwo uważnie – oto giżyccy następcy Bruce’a Lee
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WSPOMNIEŃ CZAR

ZE STAREGO ALBUMU
Święta, święta, święta - świątecznie więc także i w naszym „Albumie”, w którym od tego numeru będziemy prezentować fotografie ze zbiorów Giżyckiego
Archiwum Cyfrowego (gac.gizycko.pl), działającego przy Miejskiej Bibliotece
Publicznej. Wraz z historykiem Janem Sektą, na co dzień pracującym w GAC,
zapraszamy Państwa do obejrzenia zdjęć autorstwa Marii Szarskiej, wykonanych u schyłku lat siedemdziesiątych minionego stulecia, a przedstawiających bożonarodzeniowe jasełka w kościele Świętego Brunona (wówczas jeszcze jedynym w Giżycku). Ciekawi jesteśmy, ilu naszym Czytelnikom te urocze
aniołki na fotkach wydadzą się dziwnie znajome…
Bogusław Zawadzki

CO JEST GRANE

MAMY DLA PAŃSTWA BILETY DO KINA!

Zapowiada się kolejny ciekawy miesiąc w giżyckim kinie „Nowa Fala” i to nie tylko z racji hitowych filmów z najnowszą częścią „Gwiezdnych wojen” na czele. 30 stycznia planowane są bowiem dwie retransmisje głośnych spektakli: „Piotruś Pan” (z londyńskiego „National Theatre”) i „Carmen” („z Metropolitan
Opera” w Nowym Jorku). Warto zobaczyć! A już w lutym obejrzymy w Giżycku znakomity film „Cudowny
chłopak” (z Julią Roberts i Owenem Wilsonem), który zdaniem ekspertów jest murowanym
kandydatem do „Oscara”. A my – jak co miesiąc – mamy dla Państwa 10 pojedyńczych biletów na seanse, ufundowanych przez kierownika naszego kina Adriana Jagielińskiego. Aby wziąć udział
w losowaniu wejściówek należy poprawnie odpowiedzieć na pytanie: w jakim mieście i kiedy
(miesiąc i rok) odbyła się światowa premiera filmu „Atak paniki”? Odpowiedzi przysyłajcie Państwo na e-mail: redakcja@
gizycko.pl lub na nasz facebookowy profil. A oto lista szczęśliwców, którym powiodło się w ostatnim losowaniu: Aleksandra Pawelecz,
Marzena Kaszak, Karol Warda, Zuzanna Zubowicz, Anna Śnieżawska, Edyta Gajewska, Artur Płaczek, Agnieszka Nowakowska, Dorota Powierza i Anna Pławska. Gratulujemy laureatom i prosimy o kontakt pod nr. tel. 22/357-78-00 w celu
ustalenia terminów rezerwacji. 								
Bogusław Zawadzki

REPERTUAR
5 STYCZNIA (PIĄTEK)
15.30 „Paddington 2”
17.30 „Paddington 2”
19.30 „Król rozrywki”
6 STYCZNIA (SOBOTA)
13.30 „Paddington 2”
15.30 „Na skrzydłach orłów”
17.30 „Paddington 2”
19.30 „Król rozrywki”
7 STYCZNIA (NIEDZIELA)
13.30 „Paddington 2”
15.30 „Na skrzydłach orłów”
17.30 „Paddington 2”
19.30 „Król rozrywki”
10 STYCZNIA (ŚRODA)
18.00 „Cicha noc”
12 STYCZNIA (PIĄTEK)
14.00 „Gwiezdne wojny: ostatni Jedi”
17.00 „Gwiezdne wojny: ostatni Jedi”
20.00 „Gwiezdne wojny: ostatni Jedi”
13 STYCZNIA (SOBOTA)
14.00 „Gwiezdne wojny: ostatni Jedi”
17.00 „Gwiezdne wojny: ostatni Jedi”
20.00 „Gwiezdne wojny: ostatni Jedi”
14 STYCZNIA (NIEDZIELA)
13.00 „Gwiezdne wojny: ostatni Jedi”
16.00 „Gwiezdne wojny: ostatni Jedi”
19.00 „Gwiezdne wojny: ostatni Jedi”
17 STYCZNIA (ŚRODA)
18.00 „Gwiezdne wojny: ostatni Jedi”

20 STYCZNIA (SOBOTA)
14.00 „Gwiezdne wojny: ostatni Jedi”
17.00 „Atak paniki”
19.00 „Gotowi na wszystko. Exterminator”
21.15 „Atak paniki”
21 STYCZNIA (NIEDZIELA)
13.00 „Gwiezdne wojny: ostatni Jedi”
16.00 „Atak paniki”
18.00 „Gotowi na wszystko. Exterminator”
20.15 „Atak paniki”
24 STYCZNIA (ŚRODA)
18.00 „Syn Królowej Śniegu”
26 STYCZNIA (PIĄTEK)
15.00 „Fernando”
17.00 „Fernando”
19.00 „Podatek od miłości”
21.00 „Atak paniki”
27 STYCZNIA (SOBOTA)
15.00 „Fernando”
17.00 „Fernando”
19.00 „Podatek od miłości”
21.00 „Atak paniki”
28 STYCZNIA (NIEDZIELA)
15.00 „Fernando”
16.00 „Fernando”
18.00 „Podatek od miłości”
20.00 „Atak paniki”
30 STYCZNIA (WTOREK)
14.00 „Piotruś Pan” (retransmisja z Londynu)
18.00 „Carmen” (retransmisja z Nowego Jorku”

19 STYCZNIA (PIĄTEK)
16.00 „Gwiezdne wojny: ostatni Jedi”
31 STYCZNIA (ŚRODA)
19.00 „Atak paniki”
21.00 „Gotowi na wszystko. Exterminator” 18.00 „Gotowi na wszystko. Exterminator”
Więcej na kino.gizycko.pl
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KULTURA

„Ja też czekam” najlepsze
Fot. Fotografi – Tomasz Karolski

W drugą grudniową sobotę w twierdzy Boyen nagrody odebrali
laureaci jesiennej edycji konkursu fotograficznego „Kwiatek do lufy”,
zorganizowanego przez Giżyckie Centrum Kultury. Jury w składzie:
Tomasz Karolski (przewodniczący, nasz redakcyjny kolega), Paweł Szmit i Jakub Bieniek przyznało dwie nagrody. Za najlepsze
uznano zdjęcie „Ja też czekam” Andrzeja Stemplewskiego i to
on zdobył pierwszą nagrodę w wysokości 250 złotych. Drugie miejsce
(i 150 złotych – obie kwoty brutto) zajął Maciej Makarewicz, autor
fotografii „Cienie przeszłości”, trzeciej nagrody nie przyznano.
bz

Walentynki z Nicolą Noworocznie miłośnie
Ta wiadomość z pewnością ucieszy fanów – a w szczególności fanki – Nicoli Palladiniego. Mający włoskie korzenie artysta, którego
gościliśmy w Giżycku wiosną tego roku (dwa fantastyczne recitale z
okazji Dnia Kobiet), ponownie wystąpi w naszym mieście – tym razem
w walentynki. 14 lutego o godzinie 19.00 do Giżyckiego Centrum Kultury na muzyczny spektakl „d:Amore” z piosenkami śpiewanymi niegdyś przez Dalidę, Binga Crosby’ego czy Elvisa Presley’a zapraszamy
wszystkich miłośników rozrywki na najwyższym poziomie. Bilety w cenie 25 złotych już wkrótce do nabycia w siedzibie GCK przy ul. Konarskiego 8.
					
bz

„Kochaj mnie, a będę
Twoja…” – na Koncert
Noworoczny pod takim
właśnie tytułem zapraszamy Państwa 7 stycznia do
Giżyckiego Centrum Kultury. Na scenie zobaczymy i
usłyszymy solistów: Katarzynę Zając - Caban (sopran) i Piotra
Wołosza (bas), którym
towarzyszyć będą muzycy
i tancerze łódzkiej Fundacji „Avangart”. Styczniowy
koncert rozpocznie się o
godz. 17.00, bilety w cenie
35 złotych można kupić w
kasie GCK.
bz Katarzyna Zając - Caban i Piotr Wołosz

OFERTA EDUKACYJNA GIŻYCKIEGO CENTRUM KULTURY
TEATR

PLASTYKA

instruktor: Grażyna Darska

instruktor: Romana Waszak

sala widowiskowa:

sala plastyczna:

poniedziałek, godz. 15.00 – dzieci 6-10 lat
wtorek, godz. 15.00 – dzieci 11-13 lat

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

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

TANIEC HIP-HOP

ROCK-METAL „KUŹNIA”

SZACHY

instruktor: Elżbieta Buratyńska

instruktor: Dariusz Andrzejczuk

trener: Henryk Gudojć
sala plastyczna:

sala kameralna:

sala muzyczna:

czwartek, godz. 17.00 - dzieci 5-10 lat
czwartek, godz. 18.30 – dzieci i młodzież 11+

poniedziałek, środa, czwartek
– godz. 16.00-20.00

wtorek, godz. 15.30 i 17.30
czwartek, godz. 16.15

TANIEC WSPÓŁCZESNY

FOTOGRAFIA

CHÓR

instruktor: Aleksandra Margiewicz

instruktor: Marek Kaczorowski

instruktorzy: Alina Skupińska,
Danuta Maksimowska

sala kameralna:

sala plastyczna:

sala „Galeria”:

poniedziałek, godz. 16.30 – dzieci 8+
środa, godz. 16.00 – dzieci 5-7 lat

piątek, godz. 18.00

poniedziałek, godz. 18.00
środa, godz. 15.00

Fot. Archiwum Fundacji „Avangart”
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WARTO WIEDZIEĆ

GDY NIE WSZYSTKO GRA W TWOICH „CZTERECH KÓŁKACH”
Kontynuujemy temat kupna samochodu. O uprawnieniach kupujących i możliwościach reklamacji opowiada KATARZYNA TOTA – LESZCZYŃSKA, powiatowy
rzecznik konsumentów.

Jakie uprawnienia ma kupujący auto?
Bardzo szerokie. Istnieje na przykład domniemanie uznania roszczenia konsumenta za uzasadnione w przypadku nieustosunkowania się do pisma reklamacyjnego przez przedsiębiorcę w terminie
14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji (dotyczy wyłącznie żądania naprawy towaru, wymiany na nowy lub obniżenia
ceny). Istnieje również domniemanie niezgodności towaru z umową, jeżeli wada została stwierdzona w okresie roku od dnia wydania
pojazdu kupującemu. A więc w praktyce przedsiębiorca musi udowodnić, iż wada powstała z winy nabywcy auta. Jeżeli zauważymy
wadę później, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania samochodu, to my będziemy musieli wykazać, że wada towaru (auta) istniała w momencie zakupu. Ponadto jeżeli sprzedawca podstępnie
zataił wady samochodu, możemy składać reklamację bez względu
na czas, jaki upłynął od stwierdzenia wady, nawet wtedy, jeśli wadę
zauważyliśmy po upływie dwóch lat od wydania pojazdu. Żądanie
wynikające z rękojmi możemy złożyć sprzedawcy w ciągu roku od
dnia zauważenia wady. Nie skraca to jednak okresu odpowiedzialności sprzedawcy, który wynosi dwa lata od dnia wydania rzeczy.
Oznacza to także, że jeśli wada towaru ujawni się np. w 20. miesiącu jego użytkowania, to nadal mamy prawo złożyć reklamację w ciągu roku od stwierdzenia tego faktu, czyli okres rękojmi wydłuża się
powyżej dwóch lat od wydania rzeczy. Przykładowo jeśli kupiliśmy
samochód w kwietniu 2017 r., a wadę dostrzeżmy w styczniu 2019
roku, to czas na złożenie reklamacji mamy do stycznia 2020 roku.
Bardzo ważnym przepisem z punktu widzenia konsumenta jest art.
558 §1 k.c., który wskazuje, że uprawnień konsumenta nie można
wyłączyć w przeciwieństwie do uprawnień kupujących niebędących
konsumentami. Wszelkie postanowienia o niewnoszeniu roszczeń
przez kupującego, umieszczane na umowie typu: „Kupujący
oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany”
są nieważne i traktowane jako klauzule niedozwolone. Należy podkreślić, iż sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany
towar dwa lata od momentu jego wydania, natomiast przy samochodach używanych strony mogą ten termin skrócić do roku od dnia wydania auta. Jednak uwaga! – o tym ograniczeniu odpowiedzialności
konsument musi zostać poinformowany przed dokonaniem zakupu,
po zawarciu umowy nie można skrócić okresu odpowiedzialności
sprzedawcy. Jeżeli przedsiębiorca przed zakupem nie wskazał, że

okres jego odpowiedzialności z tytułu rękojmi za sprzedany towar
został skrócony, wówczas należy przyjąć, że trwa on dwa lata.
Kiedy możemy złożyć reklamację i czego żądać?
Nabywca auta może złożyć reklamację na podstawie rękojmi, jeżeli
kupiony samochód jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad:
fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z
umową, czyli np. nie ma on właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, nie ma właściwości, o których konsument został
zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, czy też został wydany
kupującemu w stanie niezupełnym. Wada prawna może polegać
na tym, że kupiony samochód jest własnością osoby trzeciej (np.
pochodzi z kradzieży) lub istnieją ograniczenia w korzystaniu lub
rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego
organu (np. został zabezpieczony w postępowaniu karnym jako
dowód w sprawie). W sytuacji wystąpienia wady konsument może
złożyć sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z
czterech działań: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Nie
możemy więc np. zażądać odstąpienia od umowy, gdy okaże się,
że samochód ma zepsuty zamek w drzwiach, możemy natomiast w
takiej sytuacji żądać obniżenia ceny. Wybór żądania zależy od konsumenta. Jeśli przedsiębiorca nie zgadza się z tym wyborem, może
pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale musi
się to odbywać w ramach przesłanek dozwolonych prawem. Pod
uwagę mogą być brane następujące okoliczności: łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru, charakter wady (istotna czy nieistotna) oraz to, czy towar był wcześniej reklamowany. W sytuacji,
gdy żądamy wymiany auta lub jego naprawy, sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że wskazana opcja
byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy (np. ze względu na zaprzestanie produkcji danego modelu samochodu) albo gdy
w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów (np. jeżeli żądamy wymiany na nowy samochód, w
którym wada dotyczy tylko obicia siedzeń). Odmawiając spełnienia
naszego żądania sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od tego w tej sytuacji konsument może zmienić
swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z
umową w inny sposób. Jeżeli zatem np. odmowa przedsiębiorcy
dotyczyła wymiany produktu, to możemy następnie żądać naprawy.
Sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym
czasie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta. Jeśli zwleka z
tym, możemy wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku upływu wyznaczonego terminu klientowi wolno odstąpić od
umowy lub żądać obniżenia ceny.
Odstąpić od umowy możemy, jeśli wada jest istotna, czyli np. silnik
w pojeździe okazał się poważnie uszkodzony. Z kolei jeśli żądamy
obniżenia ceny, to musimy określić kwotę, o jaką cena ma być obniżona. Jeżeli jest to nasza pierwsza reklamacja, to sprzedawca może
zaproponować nam niezwłoczną wymianę lub naprawę – niewiążącą
się z nadmiernymi niedogodnościami. Nie może jednak zrobić tego
bez powiadomienia nas o tym, gdyż mamy prawo zmienić propozycję
sprzedawcy z wymiany na naprawę lub odwrotnie. Zmiana propozycji
sprzedawcy nie jest możliwa, jeśli to, czego chce konsument, jest niemożliwe do spełnienia dla sprzedawcy albo w porównaniu z drugim
z możliwych żądań wymaga nadmiernych kosztów przedsiębiorcy.
Sprzedawca nie ma prawa odmówić nam obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli nie wywiązał się ze swych obowiązków przy
pierwszym żądaniu złożonym w ramach pierwszej reklamacji, bądź
gdy jest to druga lub kolejna reklamacja danego towaru.
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STREFA CZYTELNIKA

BOCZONIA
ŻYCZENIA
ŚWIĄTECZNO
– NOWOROCZNE

Kiedy się zbliżają Święta,
czy też Nowy Rok przed nami,
każdy o tym też pamięta
i wręcz tryska życzeniami.
Lecz życzenia szczęścia, zdrowia,
czy też wszelkiej pomyślności,
to są często puste słowa,
albo zwykłe uprzejmości.
Każdy człowiek - lecz wierzący życzy Wszystkim sercem całym,
aby Chrystus przychodzący
był w Ich życiu KIMŚ WSPANIAŁYM.

Zapraszamy
Państwa do wspólnej
świątecznej
zabawy, w której można
wygrać ciekawe nagrody, przekazane
przez burmistrza Giżycka Wojciecha
Iwaszkiewicza.
Zadaniem
uczestników jest ułożenie jak największej liczby
nowych słów z wyrażenia „ŚWIĄTECZNE GIŻYCKO”, przy czym za prawidłowe
uznawać będziemy tylko wyrazy, znajdujące
się w Słowniku Języka Polskiego (uwaga! rzeczowniki wyłącznie w mianowniku liczby
pojedynczej i mnogiej). Na odpowiedzi, które można osobiście dostarczyć do redakcji
(pływalnia, parter) lub przesłać drogą elektroniczną na adres: redakcja@gizycko.
pl, czekamy do 12 stycznia (piątek) do godz.
15.00. Do wygrania m.in. monografia Giżycka
z dedykacją od burmistrza, książka „Sceny
kuchenne” autorstwa pochodzącej znad Nie-

Fot. Bogusław Zawadzki

PIÓRKIEM

BOŻONARODZENIOWE SŁÓW CIĘCIE – GIĘCIE

Do kogo trafią nagrody? Lista laureatów naszej zabawy - w kolejnym numerze „Mojego
Giżycka”

gocina aktorki Marii Pakulnis i Janusza
Mizery (także z osobistym wpisem szefa
Ratusza) oraz gadżety z logotypem naszego
miasta, m.in. koszulki, kubek, okulary przeciwsłoneczne, zegarki, elementy odblaskowe.
Bożonarodzeniowe słów cięcie-gięcie – start!
Bogusław Zawadzki

„Koziołek”, dziękujemy!
Żegnamy stary rok, a z nim – nasz konkurs książkowy, który przez kilka miesięcy
organizowaliśmy na łamach wespół z Mariuszem Kozłowskim, właścicielem księgarni „Koziołek”. Dziękujemy za współpracę i
wspaniałe nagrody dla naszych Czytelników,
a po upominki za udział w naszej grudnio-

wej, ostatniej zabawie zapraszamy Renatę
Król, Dawida Frejtaga i Ryszarda
Dwilewicza. Podobno w życiu zawsze „coś
się kończy, by coś się mogło zacząć” – kolejne konkursy na łamach „Mojego Giżycka” już
niebawem. Sponsorzy – oczywiście – mile widziani!
bz

Życzy, aby Boże Dziecię,
które jest okryte sianem,
Miłość niosło w całym świecie,
uleczyło każdą ranę.
My, stojący dziś przy żłobie
i łamiący się opłatkiem,
życzmy więc nawzajem sobie,
byśmy czcili Jego Matkę.
Ona nam przyniosła Boga,
jest Patronką w każdym grodzie,
Ją prosimy, kiedy trwoga
nasze serca mocno bodzie.
Życzmy zatem, by Rok Nowy
wraz z Maryją i Dzieciątkiem
w sercach był pogodny, zdrowy
i odnowy był początkiem.
Ryszard Boczoń
12 grudnia 2017

Fot. Bogusław Zawadzki

20

Idą święta, więc i my rozdajemy prezenty. Uhonorowaliśmy nie tylko Zosię Liminowicz, która
wygrała u nas album o supergrupie „ABBA”, ale także jej tatę Dariusza, który towarzyszył córce
podczas wizyty w redakcji

WSPOMNIENIA
Kresowe opowieści Jadwigi Borkowskiej - Żurek

NASZA ZIEMIA
(odcinek 2)

OPŁATEK
Wigilia Bożego Narodzenia 1939 roku utrwaliła mi się w pamięci na zawsze. Rano ubraliśmy z mamą choinkę, była jak zwykle
ogromna. Czekaliśmy na ojca, który miał przyjechać z Wilna. Było
już ciemno, kiedy usłyszeliśmy gwałtowne dobijanie się do drzwi.
Wpadli litewscy policjanci z krzykiem: „Gdzie jest ojciec?”. Okazało
się, że ojca aresztowali w Wilnie i wieźli do Pikieliszek, gdzie wówczas mieszkaliśmy. Znaleźli przy nim broń i wieźli go z myślą, że pokaże, gdzie ma więcej broni. Zima tamtego roku była bardzo mroźna
i śnieżna. Przed miejscowością Rzesza samochód wpadł w zaspę.
Litwini wyszli z samochodu, żeby przekopać drogę, kazali też ojcu
wysiąść i pomagać. Wtedy właśnie on uciekł do lasu. Pomyśleli więc,
że pewnie wróci do domu i dlatego przyjechali czekać na niego.
Duży, okrągły stół na środku pokoju był już nakryty białym obrusem, pod nim siano. Na talerzyku opłatek. Nad stołem paliła się
duża lampa naftowa. Litwini, a było ich trzech, w mundurach, usiedli
przy stole. Miałam wówczas siedem, a mój brat sześć lat. Przerażeni
uciekliśmy do drugiego pokoju i przez otwarte drzwi patrzyliśmy na
choinkę, stół z opłatkiem i siedzących przy nim Litwinów. Nagle jeden z nich wstał gwałtownie, podszedł do choinki i zaczął ją siekać
pałką. Na choince wisiała duża czerwona bombka z białym orłem i
to właśnie ten orzeł tak rozwścieczył policjanta i zmobilizował go do
walki. Przerażeni tuliliśmy się do ciotki Zofii, która jak zwykle kazał
nam się modlić. Ojciec nie wracał, Litwini czekali. Długa grudniowa
noc, cicha noc, święta noc…
Okaleczona choinka nie dawała już swego blasku. Czy siedzący
przy naszym stole „goście” myśleli o swoich rodzinach, czy było im
przykro, a może patrząc
na choinkę byli dumni
ze swego zwycięstwa
nad Białym Orłem na
kruchej bombce? Oni
nie wiedzieli, nikt im
nie powiedział, że nasi i
ich przodkowie cierpieli
razem na Sybirze albo
tęsknili na emigracji.
Że z ogromnym wzruszeniem brali do rąk
przysłany z Ojczyzny
opłatek – dowód pamięci i serdecznej tęsknoty.
Płakali i całowali obrazek Ostrobramskiej
Pani, który wzięli ze sobą na tułaczkę, a który był ich świętością i
pociechą. Mało kto wie, że w całym katolickim świecie tylko nieliczne narody – w tym Polacy i Litwini - dzielą się opłatkiem. Dla nas
jest on symbolem miłości, pokoju i pojednania, niezaprzeczalnym
dowodem na wspólną tragiczną historię i tradycję naszych narodów.
Wtedy, w 1939 roku, Litwini tego nie wiedzieli, ale trzeba przyznać,
że, niestety, nie wiedzą tego i dziś. Opowiadał mi znajomy o wigilii
naszych żołnierzy w Iraku. Oczywiście mieli opłatek i dzielili się bardzo uroczyście i ze wzruszeniem, bo mieli w nim bliskość rodzin i
Ojczyzny. Byli tam katolicy z innych krajów i pytali, co oznacza opłatek. Kilku żołnierzy, Polaków z USA, opowiadało, jak wiele wzruszeń

daje opłatek w ich amerykańskich rodzinach. Zwłaszcza gdy jest
przysłany z Polski. Na naszym stole w tamten grudniowy wieczór też
leżał symbol pojednania i miłości, ale nikt nie wziął go do ręki w tym
symbolicznym geście. Biały opłatek był opuszczony jak Dziecina w
betlejemskim żłóbku.
Rano przyjechało dwóch zmienników. Nie pozwalali nam wychodzić z domu, nie wpuszczali też nikogo. Koło południa wpuścili
kuzynkę mamy Franciszkę Ruszczyńską, mieszkającą 5 kilometrów
od Rzeszy. Przyszła do nas mimo 30 stopni mrozu i zasp. Franciszka
mówiła, że przyszła do mamy pożyczyć sukienkę na sylwestra oraz
zwrócić pieniądze, które była dłużna, bo na Nowy Rok nie można
zostać z długami. Litwini byli bardzo podejrzliwi i nie pozwalali na
swobodną rozmowę.
– To wy już żadnego wstydu nie macie i chcecie patrzeć, jak ja
przymierzam sukienkę? – mówiła oburzona Franciszka. Zrobiło się zamieszanie i wtedy Frania szepnęła mamie: „Jest bezpieczny, przysyła
pieniądze!”. Tak się zaczynał opór i konspiracja. Nikt nie uczył, nikt
nie kazał, a każdy wiedział, jak postępować. Najeźdźcy wydali rozkaz: „Wszystkie radioodbiorniki, samochody,
motocykle i broń należy
oddać!”. Mało kto oddał. Ojciec zachował
swój motocykl i radio. Z
kilkoma kolegami zbierał broń, żeby była w
ukryciu gotowa w razie
potrzeby. Niestety, zdradził kolega Żyd. Wielu
Żydów
zachowywało
się haniebnie. Zaraz po
wejściu bolszewików założyli czerwone opaski i
wskazywali wrogom, kto
schował bron, samochód
czy radio, wskazywali też legionistów. Dziś o tym się mówi mało, bo to
jest podobno niepoprawne politycznie. A ja uważam, że trzeba mówić
prawdę. Żydzi za czasów „pierwszych bolszewików” zrobili dużo złego.
Przed wojną rolnicy musieli dawać tzw. szarwark – furmankę
z woźnicą. Otrzymywali zapłatę, ale było to obowiązkowe. Ojciec
nadzorował budowę dróg i był znany w tej okolicy. Mówiono, ze był
bardzo uczciwy przy wypłacie należności i przychylny ludziom. Oni
o tym pamiętali i teraz solidarnie mu pomagali. Pomagali też mamie.
Przyjemnie jest wspominać ludzką wdzięczność i dobroć. Ojciec
ukrywał się do czerwca 1940 roku. Wtedy to bolszewicy zajęli cała
Litwę i przejęli władzę. 				
cdn.

21

SPORT

Nie ma mocnych na nasze siatkarki
Rywalizacja w lidze wojewódzkiej młodziczek (rocznik 2003 i młodsze) prowadzona jest systemem turniejowym, przy czym zespoły podzielone są na siedem grup (w sześciu grają po trzy drużyny, w ostatniej – dwie). Po każdym turnieju najlepszy zespół awansuje do wyższej
grupy, a najsłabszy spada o klasę niżej.
– To jest dopiero nasz drugi sezon – mówi Iwona Kochanowska, trenerka giżyckich młodziczek. – Poprzedni zakończyłyśmy na 9.
pozycji wśród 19 ekip, więc do tegorocznych rozgrywek wystartowałyśmy z grupy trzeciej. Po pierwszym turnieju awansowałyśmy do grupy
drugiej, po kolejnym – do najlepszej pierwszej. Od trzeciego turnieju,
również zwycięskiego, utrzymujemy się na fotelu liderek, który obroniłyśmy wygrywając listopadowe zawody przed własną publicznością i
grudniowe w Ostródzie. Przed nami ostatni turniej w połowie stycznia
w Dobrym Mieście i impreza finałowa z udziałem czterech najlepszych
drużyn w naszym regionie. Jest szansa, ze odbędzie się ona w Giżycku. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Nie ukrywam, że chcemy wygrać
rywalizację w województwie, a potem powalczyć o coś jeszcze.
Tym „czymś jeszcze” jest awans do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski, w których prawo gry zapewnią sobie trzy drużyny wyłonione po
wspomnianym finałowym turnieju wojewódzkim z udziałem najlepszej
czwórki Warmii i Mazur. Do półfinałów krajowego championatu awansują dwa zespoły. 		
Bogusław Zawadzki

Świętowanie przy stołach

Fot. Bogusław Zawadzki

Jak burza idą w tym sezonie młode siatkarki MOSiR Giżycko. Po pięciu z sześciu turniejów w ramach siatkarskiej ligi wojewódzkiej młodziczek podopieczne Iwony Kochanowskiej z kompletem zwycięstw plasują się na
pierwszym miejscu w stawce dwudziestu ekip! Ćwierćfinały Mistrzostw Polski są na wyciągnięcie ręki.

Jest moc! Mówiąc żargonem kolarskim – w tym sezonie rywalki oglądają jedynie plecy naszych siatkarek

„ZŁOTKA” IWONY KOCHANOWSKIEJ
Weronika Poczynek, Emilia Chmielewska, Martyna Wąsiakowska,
Marlena Skórnóg, Eliza Rodziewicz, Aleksandra Wyrzykowska,
Aleksandra Wiszniowiecka, Wiktoria Piłasewicz, Natalia Jacukowicz, Marta Jurewicz

TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI

Miłośnicy celuloidowej piłeczki aż dwa razy w ciągu miesiąca
mieli okazję rywalizować w mieście nad Niegocinem. 11 listopada w hali Szkoły Podstawowej nr 1 o zwycięstwo w XVII Międzynarodowym Turnieju o Puchar Burmistrza Giżycka, zorganizowanym z okazji Święta Niepodległości, walczyło 120 zawodników i
zawodniczek, a w Turnieju Mikołajkowym, który odbył się w tym
samym miejscu 9 grudnia, w szranki stanęło 70 osób. Organizatorami listopadowych i grudniowych zawodów byli: UKS Dwójka
(Piotr Trochim, Ewa Słowikowska) oraz Dyrekcja Szkoły
Podstawowej nr 1. W ramkach prezentujemy lokaty zajęte przez
reprezentantów Giżycka.				
bz

SKRZATKI – 2. Julia Aftyka, 3. Magdalena Klein; SKRZATY – 1.
Bartosz Ziemba, 4. Jakub Król, 5-6. Cezary Śląski, Konrad Kulmaczewski, 7-8. Szymon Skura, Cezary Popławski; ŻACZKI – 5-6. Julia
Ożygała, 7-8. Gabriela Kulmaczewska, Nela Targońska, 9-12. Zuzanna Ejdys, Patrycja Kijania, Milena Filipek, Edyta Kozłowska, 13-14.
Maja Weischnewska, Natalia Masiulaniec; MŁODZICY – 9-12. Igor
Ejdys, Tomasz Jurewicz GIMNAZJA DZIEWCZĘTA – 5-6. Emilia Czubińska, 7. Oliwia Ożygała; GIMNAZJA CHŁOPCY – 7-8.
Jakub Puzio; SZKOŁY ŚREDNIE DZIEWCZĘTA – 2. Natalia
Stępniak; SZKOŁY ŚREDNIE CHŁOPCY – 4. Jacek Zabłocki;
OPEN KOBIET – 1. Natalia Stępniak, 3. Monika Ławecka, 4. Krystyna Witkowska, 5. Krystyna Janik; OPEN MĘŻCZYZN – 7-8. Janusz
Rososiński, 13-16. Janusz Jurczyk; POWYŻEJ 60 LAT – 1. Janusz
Rososiński, 3. Janusz Jurczyk, 5. Bogusław Szczepanik.

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY

Fot. Bogusław Zawadzki
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Bartosz Ziemba dwukrotnie wygrał zmagania w kategorii „skrzat”, a
podczas Turnieju Mikołajkowego był także najlepszy wśród żaków

SKRZATKI – 2. Julia Aftyka, 3. Maja Matelska, 4. Magdalena
Klein, 5. Maja Konieczna, 6. Kinga Jurewicz; SKRZATY – 1. Bartosz Ziemba, 3. Bartosz Popławski, 4. Szymon Sawiński, 5-6. Kacper Sławiński, Krzysztof Zera, 7. Konrad Kulmaczewski; ŻACZKI
– 5-6. Patrycja Kijania, Lena Targońska, 7-8. Milena Filipek, Julia
Ozygała, 9-12. Maja Konieczna, Gabriela Kulmaczewska, Anna
Matelska, Karolina Jurewicz; ŻAKI – 1. Bartosz Ziemba, 5-6.
Dawid Ozygała, 7-8. Jakub Kozłowski - Danieluk, Karol Kopcych;
MŁODZICY – 9.12. Michał Marzec, Michał Fil, Tomasz Jurewicz;
GIMNAZJA DZIEWCZĘTA – 5-6. Gabriela Zaczek; 7-8. Paulina Krysztofik, Oliwia Ozygała; GIMNAZJA CHŁOPCY – 7-8.
Jakub Puzio; SZKOŁY ŚREDNIE DZIEWCZĘTA – 5. Natalia Stępniak; OPEN KOBIET – 3. Krystyna Witkowska; OPEN
MĘŻCZYZN – 5-6. Eugeniusz Barczak.
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Mamy tu dobry klimat dla żeglarstwa!

Aż 16 członków Giżyckiej Grupy Regatowej (wspólna marka Uczniowskiego Klubu Żeglarstwa Regatowego „Niegocin” i Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych)
odebrało w warszawskim Centrum Olimpijskim nominacje do kadry narodowej!
Taką liczbą reprezentantów kraju nie może się poszczycić żadne inne stowarzyszenie ani klub sportowy w naszym mieście. Powołania do kadry to efekt znakomitej postawy wodniaków znad Niegocina w mijającym roku, co podkreślano 1
grudnia podczas corocznej Giżyckiej Gali Żeglarskiej w porcie „Ekomarina”.

Fot. Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Dzień wcześniej w stolicy reprezentacyjne mianowania odebrali: Jakub Kamiński, Jakub Kluk, Patryk Chełkowski, Mateusz Gigielewicz (wszyscy Optymist), Wojciech
Klimaszewski (Laser Standard), Konstanty Sawicki,
Julia Rogalska (oboje Laser Radial), Amelia Dziąba, Tomasz Trajnowicz (oboje Laser 4.7), Filip Szmit (420), Julia Szmit (470), Paweł Kuszewski, Jan Dobosz (obaj
Cadet), Mateusz Gigielewicz, Stanisław Konarzewski
(obaj ICE OPP) i Wojciech Klimaszewski (DN). Podczas
tej samej uroczystości za osiągnięcia podczas imprez rangi mistrzostw Europy lub świata uhonorowano Julię i Filipa Szmitów, Wojciecha Klimaszewskiego, Amelię Potejko
oraz szkoleniowców: Barbarę Ramotowską i Cezarego
Borkowskiego. Warto podkreślić, iż w roku 2017 giżyccy żeglarze uczestniczyli w ponad sześćdziesięciu imprezach w kraju
i za granicą, walnie przyczyniając się do promocji mazurskiego
kurortu.
„To był udany i pracowity sezon (…), wiele dni poza
domem, mnóstwo szkolnych zaległości do nadrobienia, tysiące pokonanych regatokilometrów, wiele sportowych emocji - czasem gorycz porażki... ale przede
wszystkim smak zwycięstwa!” – czytamy w podsumowaniu
na oficjalnej stronie Giżyckiej Grupy Regatowej. Podczas grudniowej Gali w „Ekomarinie” duże wsparcie i życzliwość wielu ludzi i instytucji, a także władz miasta i powiatu podkreślała prezes
UKŻR „Niegocin” Alicja Klimaszewska.
– Bez wątpienia mamy w Giżycku dobry dla żeglarstwa klimat
– stwierdziła szefowa giżyckiego klubu, prywatnie matka dwóch
żeglarzy.				
Bogusław Zawadzki

GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPTYMIST GRUPA C: Aleksander Zajączkowski, Nikodem Machejko, Piotr Kostrzewa, Karol Kostrzewa, Miłosz Ciechanowicz, Zofia Kuszewska, Maksymilian Sajkowski. Trener: Rafał Nowicki
OPTYMIST GRUPA B: Magdalena Skórnóg, Lena Cituk,
Kamil Stemplewski, Jan Fuk, Mikołaj Strupiński, Kacper
Karbownik, Michał Ciechanowicz, Hanna Borkowska, Oliwia Siedlecka, Maja Szwejk. Trener: Bogdan Dziekański
OPTYMIST GRUPA A: Joanna Fabisiak, Kacper Dziąba,
Amelia Dziąba, Jakub Kamiński, Jakub Kluk, Amelia Potejko, Patryk Chełkowski. Trenerka: Barbara Ramotowska
WINDSURFING: Kacper Szukajt, Maja Cituk, Maja Urban,
Martyna Fedyk, Martyna Niezbecka, Karol Hajduk, Filip
Zajkowski, Anita Maculewicz. Trener: Mirosław Ambroch

CADET: Bartosz Ligęza, Paweł Kuszewski, Stanisław
Dann, Jan Dobosz, Konrad Ługiewicz, Jan Melzer, Jakub Dołubizno, Aleksander Baklarz, Wiktor Łepkowski,
Filip Zajączkowski, Amelia Siemaszkiewicz, Maja Goroszkiewicz. Trener: Tomasz Jaworski
LASER: Julia Rogalska, Wojciech Klimaszewski, Stanisław Klimaszewski, Tomasz Trajnowicz, Konstanty
Sawicki, Mateusz Siedlecki, Wiktoria Gubin, Marta Weiss, Daniil Fenko, Piotr Dąbrowski, Bartosz Guz, Hubert Maczyszyn, Jakub Kazukiewicz. Trener: Cezary
Borkowski
POWOŁANIA DO GGR: Maja Leśniewska, Antonina
Dziekańska, Zuzanna Dziekońska, Stanisław Sawicki,
Franciszek Fuk, Marianna Borkowska, Miłosz Wyszyński
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Kiedyś wygrał z dziadkiem, teraz zagra o mistrzostwo Polski!
Grzegorz Fil ma osiem lat, a „klockami” – jak o szachach zwykł
mawiać jego trener Henryk Gudojć – „zawodowo” zajmuje się od ponad trzech. Regularne treningi pod okiem doświadczonego szkoleniowca (i
liczne konsultacje z byłą podopieczną pana Henryka Urszulą Cichocką) zaowocowały zdobyciem drugiej kategorii szachowej, będącej efektem świetnej gry Grzesia podczas półfinałowego turnieju Mistrzostw Polski
Juniorów C-9. Impreza odbyła się w połowie listopada w Jastrzębiej Górze,
gdzie przy „deskach” zasiadło aż czterdziestu adeptów „królewskiej gry”.
Reprezentant Debiut GCK Giżycko (jeden z siedmiu szachistów z Warmii i
Mazur) przed turniejem nie był zaliczany do grona faworytów, o czym świadczy „rozstawienie” go dopiero z 20. miejsca (wg rankingu). Grześ pokazał
jednak klasę, zajmując znakomite trzecie miejsce z identycznym dorobkiem
punktowym (6,5) jak sklasyfikowany na drugiej pozycji zawodnik Hetmana
Katowice. W czołowej dziesiątce znaleźli się jeszcze gracze z Warszawy,
Wrocławia, Tarnowa, Gliwic i Gdańska, a więc z ośrodków, w których nakłady na szkolenie szachistów są znacznie wyższe niż w Giżycku. Medalowa
lokata Grzegorza Fila w Jastrzębiej Górze zapewniła mu nie tylko awans
do finału krajowego championatu (ten zaplanowany jest na przełomie lutego i marca przyszłego roku w Świętokrzyskiem), ale i pierwszą w jego
karierze gratyfikację finansową. W dniu, w którym spotkaliśmy się z naszym
młodym mistrzem, znane było wstępne przeznaczenie ciężko wywalczonej
w turnieju nagrody (170 złotych). I tak oto z przekonaniem graniczącym z
pewnością można stwierdzić, iż w pokoju ośmiolatka pojawi się niebawem
kolejny zestaw klocków lego.
– W przypadku Grzesia mamy do czynienia z wzorcowym modelem
trójkąta, o którym wspominam przy każdej okazji – mówi Henryk Gudojć.
– Wierzchołki tego trójkąta to „dom”, „klub” i „szkoła’, a w między nimi
znajduje się dziecko. Jeśli któryś z wierzchołków nie spełnia swojej roli,
szanse na sukces w szkoleniu młodego zawodnika są zerowe. U Grzesia
wszystko jest doskonale poukładane, a szczególne słowa uznania należą
się rodzicom, którzy są niezmiernie zaangażowani w różne formy rozwoju
syna. Dodam jeszcze, że do odniesienia sukcesu - nie tylko w sporcie, ale
i w każdej innej dziedzinie – potrzeba 5% talentu, pozostałe 95 % to ciężka
praca. Przy czym nawet najcięższa harówka nie zrobi mistrza z kogoś, kto
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Proszę Państwa, oto Grześ! Zna go miasto, zna go wieś, odkąd wyszła prawda cała, że był trzeci w półfinałach!
Mistrzostw Polski – rzec wypada, bo to wyczyn jest nie lada. Lecz w co mierzy Grześ? Nie wiecie? Chce najlepszy
być! Na świecie!

Grzegorz Fil i trener Henryk Gudojć z pucharem za medalowe miejsce
w Jastrzębiej Górze

nie dysponuje wspomnianym talentem.
W arkana szachów małego Grzesia wprowadzali tata i dziadek. Z ograniem tego drugiego maluch miał początkowo spore problemy, ale po półrocznych treningach pięciolatka pod okiem Henryka Gudojcia senior
rodu musiał uznać wyższość wnuka.
– Mali gracze, zapytani o swoje szachowe marzenia, bardzo często odpowiadają: „Pokonać dziadka” – śmieje się trener Gudojć. – Dopiero potem
stawiają sobie kolejne cele.
A kolejne cele Grzegorza Fila są jasne, choć z pewnością nie będą tak
łatwe do zrealizowania jak zwycięstwo nad krewnym.
– Chciałbym zostać mistrzem świata – mówi odważnie nasz mały
mistrz, a dostrzegając nutkę sceptycyzmu na twarzy swojego nauczyciela
natychmiast weryfikuje marzenia: – No a przynajmniej mistrzem Polski.
Nie mamy nic przeciwko temu! Okazja – jak już wspomnieliśmy – za
trzy miesiące. Grzesiu, trzymamy kciuki!
				
Bogusław Zawadzki

Łukasz Broź ponownie w Giżycku!

Sportowy rok 2017 zwieńczy tradycyjny Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Łukasza Brozia – wychowanka ABC-Bagbud Giżycko, byłego piłkarza miejscowych Mamr i Widzewa Łódź, obecnie obrońcę stołecznej Legii.
Tegoroczna, czwarta już impreza odbędzie się 27 grudnia (środa) i jak co
roku będzie podzielona na dwie części. Pierwszą będą zmagania adeptów
futbolu w pięciu kategoriach wiekowych (6-10 lat), natomiast drugą odsłonę
wypełnią zmagania „zawodowców”. Obsada „Turnieju z Gwiazdami” zwiastuje spore emocje i jest gwarancją tego, że obejrzymy futsal na naprawdę
niezłym poziomie.
– Na parkiecie zobaczymy sześć drużyn – mówi Grzegorz Bierć z
MUKS Szkółka Piłkarska „Gol”, organizator grudniowego turnieju. – Faworytem będą, oczywiście, Gwiazdy z Łukaszem Broziem na czele, ale piłkarze Mamr Giżycko, Vęgorii Węgorzewo, MKS Ełk, MKS Korsze i reprezentanci Giżyckiej Ligi Amatorskiej z pewnością tanio skóry nie sprzedadzą.
„Turniej z Gwiazdami” rozpocznie się o godz. 16.00 w hali COS-OPO, a
poczynania ponad 350 przyszłych gwiazd polskiego futbolu będzie można
śledzić już od godz. 9.00 w pięciu halach. I tak sześciolatkowie zagrają w
hali SP 3 na Wilanowie, ich starsi o rok koledzy spotkają się w hali w Wil-

kasach, a przedstawiciele kategorii U-8 zagrają w hali MOSiR (przy SP 4).
W hali Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu swoje umiejętności zaprezentują gracze urodzeni w roku 2008, a na popisy 10-latków
zapraszamy do hali COS-OPO.
Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki
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Gwiazdy pod wodzą Łukasza Brozia (pierwszy z prawej) wygrały
wszystkie dotychczasowe grudniowe turnieje w Giżycku

WYGRAJ NAGRODĘ – NIESPODZIANKĘ
Aby wziąć udział w losowaniu nagrody - niespodzianki, ufundowanej przez Łukasza Brozia, należy prawidłowo odpowiedzieć na pytanie: ile
bramek dla Legii Warszawa w rozgrywkach ligowych zdobył pochodzący z Giżycka obrońca? Na odpowiedzi
czekamy pod adresem redakcja@gizycko,pl i na naszym facebookowym profilu „Miesięcznik MOJE Giżycko”.

