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BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Takiego jesiennego i zimowego poziomu wody nie pamiętają najstarsi giżycczanie. Do tej pory wszelkie kataklizmy szczęśliwie nas
omijały, dając jedynie pewne ostrzeżenia. Dużym zaskoczeniem było
trzęsienie ziemi, które było odczuwalne na Warmii i Mazurach kilkanaście lat temu, przerażenie wywołała trąba powietrzna, która przeszła
nad Puszczą Piską, ale zjawiska powodzi na Wielkich Jeziorach chyba nikt się do tej pory nie spodziewał. Tymczasem na wodowskazie
zlokalizowanym na naszym kanale zanotowaliśmy tej zimy znacznie
przekroczony STAN ALARMOWY (!!!), co w innych rejonach Polski
oznaczałoby realne zagrożenie niszczycielską powodzią. I choć u
nas mówi się jedynie o podtopieniach, to w swoich skutkach są one
także bardzo dotkliwe. Zalane są ogrody działkowe, woda pojawia
się w piwnicach wielu domów, Niegocin wdarł się na kilka metrów w
głąb nowo wyremontowanej plaży, pod wodą zniknęły pomosty i keje,
kanał Łuczański niemal wylewa się. Problemy pojawiły się w lasach,
rolnicy mieli kłopoty z zebraniem plonów, pod wodą znalazły się łąki i
drogi. Wygląda to bardzo groźnie.
Taka sytuacja występuje na całym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W Węgorzewie woda przedarła się przez ułożone worki z
piaskiem i zalała nabrzeżną promenadę. W Mikołajkach podobnie –
woda przelała się przez nabrzeże portu. Alarmujące wieści docierają
z Pisza. Wysoki stan wody notowany już był wiosną i wówczas były
problemy z żeglugą. Nie sposób wyobrazić sobie, co czeka nas po
roztopach. O ile mniejsze łodzie sobie poradzą, to przy nieczynnym
kanale Niegocińskim żegluga statków może stać się niemożliwa, co
oznacza dla armatorów wielkie straty. Codziennie sprawdzam wskazania giżyckiego wodowskazu i z niepokojem obserwuję utrzymujący
się ten ekstremalny i niespotykany od lat poziom wody. Dzisiaj nie

jesteśmy w stanie
przewidzieć, jak
duże będą ostateczne
straty.
Ogromne szkody
woda wyrządziła na rodzinnych
ogrodach. Odtworzenie zalanych i
przemarzniętych
budynków
altanek, zniszczonej
roślinności i ziemi
uprawnej będzie
wymagało ogromnych nakładów. Bez wsparcia działkowcy mogą
sobie nie poradzić. Ogrody będące miejscem odpoczynku dla wielu
giżycczan powinny być jak najszybciej odbudowane i zabezpieczone, ponieważ zanieczyszczona ziemia może stać się dużym zagrożeniem zdrowotnym. W miarę możliwości będę starał się pomóc w
tej trudnej dla działkowców sytuacji. Wspólnie z burmistrzami innych
miast leżących na Wielkich Jeziorach wystosowałem pismo do odpowiednich instytucji z prośbą o pilne zajęcie się tym problemem. Zadeklarowaliśmy wszelkie możliwe wsparcie, które prawo w tej sytuacji
dopuszcza. Nie wiemy, jakie szkody ukażą się nam na nabrzeżach,
ale dowiezienie piachu na plażę przy skali zniszczeń ogrodów działkowych wydaje się być zupełnie marginalnym problemem.
Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Giżycka

GIŻYCKA KARTA MIESZKAŃCA – JUŻ MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI

Od 1 lutego w Punkcie Obsługi Klienta (Urząd Miejski, parter, pokój nr 7) dostępne są wnioski o wydanie Giżyckiej Karty Mieszkańca, uprawniającej m.in. do zniżek przy zakupie biletów do kina, na lodowisko, basen i na
twierdzę czy do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. Formularze można również otrzymać
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Giżyckim Centrum Kultury, Świetlicy Socjoterapeutycznej, Klubie Seniora, w twierdzy Boyen, w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych, na pływalni i w placówkach oświatowych
lub pobrać ze strony gkm.gizycko.pl.
Przypominamy, że Karta przysługuje osobom, które rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Giżycku i deklarują w swoim
zeznaniu podatkowym, że miejscem ich stałego zamieszkania jest miasto Giżycko, oraz osoby otrzymujące zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Giżycku. Uprawnieni do korzystania z GKM są
również członkowie rodzin tych osób nieuzyskujący dochodów lub osiągający dochód nieopodatkowany, których miejscem stałego zamieszkania jest Giżycko, czyli np. współmałżonek i dzieci (bądź osoby będące
pod opieką prawną) do ukończenia 18. roku życia, zaś kontynuujący naukę – do 25. roku życia. Jak informuje Biuro Promocji i Polityki Społecznej, wypełniony wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu
Miejskiego. Konieczne jest wówczas okazanie do wglądu pierwszej strony zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczonej przez Urząd Skarbowy
w Giżycku, zawierającej pieczęć tego Urzędu. Jeśli podatnik rozlicza się
elektronicznie, powinien przynieść ze sobą wydrukowaną pierwszą stronę PIT i wydrukowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru. W przypadku osób, które zamieszkały w Giżycku w trakcie roku rozliczeniowego,
a wcześniej składały zeznania podatkowe w innej placówce skarbowej,
wystarczy przedłożyć zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3. Giżycczanie pełnoletni, kontynuujący naukę do 25. roku życia, przy składaniu wniosku o
wydanie GKM muszą przedstawić indeks, legitymację lub inny dokument
potwierdzający ciągłość kształcenia.

Karty będą wydawane od marca w POK Urzędu Miejskiego – odbiór osobisty lub przez upoważnioną przez wnioskodawcę osobę. W
przypadku niepełnoletnich uprawnionymi do odbioru będą rodzice lub
opiekunowie prawni. Szczegółowych informacji na temat Giżyckiej Karty Mieszkańca można zasięgnąć w Biurze Promocji i Polityki Społecznej (tel. 798-617-629). 		
Bogusław Zawadzki

Tak będzie wyglądała Giżycka Karta Mieszkańca. Warto ją mieć!
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Na ścianie zawisł nowy kalendarz, ktoś dostrzegł „pierwszy siwy włos na Twojej skroni”, ktoś inny, że
dzieci tak bardzo urosły… Za nami rok 2017 i bezcenne wspomnienia (także te – jak widać – z sylwestra na
pasażu), przed nami kolejne wyzwania. Nie pytamy Was, Drodzy Czytelnicy, czy dacie radę, bo odpowiedź
jest dla nas „oczywistą oczywistością”. Pomyślności!
Redakcja „Mojego Giżycka”

CYFERKI I FAKTY – MINIONY ROK W PIGUŁCE
W roku 2017 tzw. statystyczny giżycczanin miał 42 lata i 3 miesiące, mieszkał w mieście, w którym kawalerów
było więcej niż panien, a wdowców i rozwodników prawie trzy razy mniej niż ich żeńskich odpowiedników.
Generalnie ponad połowa giżycczan to… giżycczanki, co osobników płci powszechnie uznanej za tę nieco
brzydszą z pewnością specjalnie nie martwi.
Z danych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego (przekazanych nam przez naczelnik Grażynę Bogdanowicz) wynika,
iż na koniec minionego roku w Giżycku na pobyt stały zameldowanych
było 28 211 osób, czyli o 297 mniej niż w sylwestra 2016 roku. Do liczby
tej należy, oczywiście, doliczyć mieszkańców zameldowanych na pobyt
czasowy i tych, którzy zameldowania się nie uznają za konieczność.
W rejestrze WSO figurują nazwiska 14 959 pań i 13 252 panów. Przeważają mieszkańcy w tzw. wieku produkcyjnym (17 127) i tu górą są
mężczyźni (8919 przy 8208 kobietach), podobnie jak w grupie „przedprodukcyjnej” (2329 M – 2256 K), ale już w wieku poprodukcyjnym
„rządzą” niewiasty (4495 K – 2004 M). W roku 2017 na świat przyszło
244 giżycczan, pożegnaliśmy zaś 373 osoby. Stan cywilny zmieniło
506 mieszkańców naszego miasta. Najwięcej – bo 283 – stanęło na
ślubnym kobiercu, 92 w „odzyskaniu wolności” pomógł sądowy wyrok,
a 131 rozstało się ze swoimi partnerami w tych najsmutniejszych okolicznościach. Obecnie nad Niegocinem mieszka 6687 mężatek, 6285
żonatych, 1324 rozwiedzione, 803 rozwiedzionych, 1764 wdowy i 352
wdowców. Stawkę uzupełniają panny (5184) i kawalerowie (5812). Na
czele rankingu najpopularniejszych nazwisk bez zmian. Liderują Kozłowscy (158), a kolejne miejsca na podium zajmują Jankowscy (121)
i Wiśniewscy (104).

Sylwester do lamusa?
Tradycyjnie nieco innymi danymi statystycznymi dysponuje Urząd
Stanu Cywilnego, obejmujący swym zasięgiem nie tylko miasto. Jak informuje kierownik placówki Iwona Wojciulewicz, w giżyckim USC
w minionych dwunastu miesiącach sporządzono 540 aktów urodzenia
(73 z nich dotyczą dzieci urodzonych za granicą) i 557 aktów zgonu.

Wśród nowych obywateli przeważały dziewczynki (277). Najczęstsze
imiona nadawane maluchom w ubiegłym roku to Julia, Amelia, Maja
i Lena oraz Antoni, Jan, Jakub i Aleksander (najbardziej nietypowymi
były zaś Atyna, Jaśmina i Bastian). Przybyło nam również siedmiu
Mikołajów, trzech Adamów oraz jedna Ewa, nie mamy natomiast nowych Sylwestrów. Sześciu imienników zyskał za to burmistrz Giżycka.
Według danych giżyckiego USC spadła popularność instytucji małżeństwa. Sakramentalne „tak” powiedziało sobie 228 par, to jest o 40 mniej
niż w roku 2016. Dominowały śluby cywilne (115), na konkordat (czyli
ślub zawarty w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie cywilnym)
zdecydowało się 97 duetów, a transkrypcji zagranicznych odnotowano
16. Nasz „Cywilniak” został również powiadomiony o 84 rozwodach. Na
początku roku 2017 nad Niegocinem mieszkało aż sześcioro stulatków
– niestety, żadnej z tych osób nie dane było powitać roku 2018. Obecnie w naszym mieście żyją dwie kobiety i mężczyzna, którzy 100-lecie
urodzin będą świętować w najbliższych miesiącach.

Większość bez zasiłku
I na zakończenie garść danych z Powiatowego Urzędu Pracy. W
grudniu zarejestrowało się 351 osób, ale 316 opuściło szeregi bezrobotnych (189 podjęło zatrudnienie lub zostało skierowanych na staże
i szkolenia, 64 nie potwierdziło gotowości do pracy, 2 odmówiły przyjęcia oferty bez podania przyczyn). Na koniec roku status bezrobotnego miało 1849 mieszkańców powiatu (w tym 1080 kobiet), czyli – jak
wyliczono – aż o 27% mniej niż 31 grudnia 2016 roku. Zdecydowana
większość ludzi zarejestrowanych w PUP – 1557 osób – nie ma prawa
do zasiłku (wzrost o 12% w skali roku).
				
Bogusław Zawadzki

MOJE GIŻYCKO - bezpłatny miesięcznik. Wydawca: Giżyckie Centrum Kultury. Adres redakcji: ul. Sikorskiego 3c, 11-500
Giżycko, e-mail: redakcja@gizycko.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Zawadzki. Współpraca: Fotografia – Tomasz Karolski.
Druk: „Top Druk” Łomża. Nakład: 5000 egzemplarzy.
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MIEJSKIE INWESTYCJE – PODSUMOWANIE ROKU 2017

Miniony rok awizowano jako czas, w którym Giżycko zmieni się w „wielki plac budowy”. I tak się rzeczywiście
stało. Choć problemów nie brakowało (a to konieczne było uzupełnienie dokumentacji, a to na przetarg nie
wpłynęła żadna oferta, a to plany pokrzyżowała utrzymująca się tygodniami deszczowa aura), inwestycyjna
karuzela nie zatrzymała się nawet na chwilę. Nowe „oblicze” zyskało wiele ulic, wyremontowano chodniki,
przeprowadzono modernizacje w szkołach. Władze miasta zadbały również o rozwój bazy sportowej i miejskiej
infrastruktury, o plażę i twierdzę Boyen. Przypomnijmy najważniejsze inwestycje roku 2017.
Przebudowa DK59 - budowa ronda
na skrzyżowaniu ul. Świderskiej,
Nowowiejskiej i szosy Obwodowej

Przebudowa chodnika na ul. Moniuszki
Wojsko wykonało nowe ogrodzenie, a my zrobiliśmy chodnik i ścieżkę rowerową.

Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 2

Przebudowa chodnika przy ulicy
Daszyńskiego (od ul. Pionierskiej
do ul. Smętka)
Remontu doczekał się także długi odcinek
chodnika łączącego osiedla z centrum miasta.
Przebudowa chodnika na ul. Bema

Po pięciu latach zniszczony po pożarze budynek przeszedł gruntowny remont i zamieszkało w nim 15 rodzin.

Trwa długo oczekiwana modernizacja naszej
„Obwodówki”. Wraz z Gminą Giżycko i Powiatem przygotowaliśmy dokumentację i współfinansujemy także tę inwestycję (oświetlenie,
grunt).
Remont ul. Kolejowej

Remonty w szkołach
Mieszkańcy tzw. „osiedla Kajki” mogą bezpieczniej poruszać się ul. Bema. Tutaj chodnika nie było wcale.
Budowa nawierzchni na pasażu
pieszym przy placu Grunwaldzkim
Jak twierdzą najstarsi mieszkańcy, to pierwszy
remont tego miejsca od II wojny światowej.
Remont budynku
Centrum Kultury

Giżyckiego

Dzięki przekazaniu kwoty ponad 1 mln zł z
miejskiej kasy jedna z najgorszych nawierzchni doczekała się modernizacji.

W związku z reformą ustroju szkolnego Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 zostały wyremontowane i przystosowane do przyjęcia
dzieci młodszych. Szkoła Podstawowa nr 2
przeszła niemal całkowite przeobrażenie wraz
z otoczeniem.
Budowa obiektów lekkoatletycznych na stadionie MOSiR

Przebudowa chodnika na ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do
ul. Jasnej

W 2017 r. GCK wróciło do zmodernizowanej siedziby. Rozpoczęło także działalność
kino „Nowa Fala” z możliwością projekcji
filmów 3D.

Nienadający się do użytkowania chodnik został całkowicie przebudowany.

Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy SP 3 na Wilanowie
Przy „Trójce” powstaje kompleks sportowo
- rekreacyjny. To zadanie również jest współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Trwa modernizacja stadionu miejskiego. Na
2018 r. zostało jedynie położenie warstw poliuretanu. Inwestycja jest realizowana przy
współfinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
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Rozbudowa portu „Ekomarina”.
Budowa centrum szkolenia żeglarskiego

Remont Bramy Giżyckiej
Wejście na twierdzę także zostało gruntownie
odnowione. Podobnie jak w przypadku muru –
środki pochodziły z budżetu miasta i przyznanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Remont ławek w amfiteatrze

Nasi żeglarze otrzymają niebawem nowoczesne warunki do szkolenia wraz z nowym
sprzętem. Na inwestycję pozyskaliśmy środki
z RPO Warmia i Mazury (UE).
Budowa oświetlenia ścieżki nad
Popówką Małą
Na terenie wokół Popówki zrobiło się widniej i
bezpieczniej.
Modernizacja oświetlenia do twierdzy
Droga do twierdzy zyskała nowe stylowe
oświetlenie.
Budowa oświetlenia od stadionu
do COS - OPO
Ścieżka wzdłuż stadionu i przejście do COS OPO zostały oświetlone.

Modernizacja skweru przy ul. Struga i ul. Kajki
Na „osiedlu Kajki” rozbudowany został plac
zabaw.
Projekt „Budowa i przebudowa
infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na
szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową
śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I”

Zużyte ławki w amfiteatrze są obecnie wymieniane na nowe. Na to zadanie pozyskaliśmy
dofinansowanie z Interreg Polska - Litwa
Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP nr 7
Rozwiązany został problem ciągłego zalewania Szkoły Podstawowej nr 7 dzięki przebudowie sieci kanalizacji deszczowej.
Przebudowa rowu między ul. Suwalską a ul. Warmińską

Pierwszym zadaniem była przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu
MBSW do molo. Powstała nowa piaszczysta
plaża, oblegana latem przez tubylców i turystów
Szachy parkowe

Renowacja warsztatu zbrojmistrza
wraz z zagospodarowaniem otoczenia na terenie twierdzy Boyen

Coraz więcej wody przepływa przez naszą
„deszczówkę”. Zmodernizowany został ważny
element tej sieci.
Twierdza Boyen się zmienia. Kolejny obiekt
przeszedł gruntowny remont, na który otrzymaliśmy środki z RPO Warmia i Mazury (UE).

Utworzenie Miejskiego Zakładu Komunalnego

Obserwatorium astronomiczne

Prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot’a (etap II)

Kontynuowany jest remont muru otaczającego twierdzę. Kolejny odcinek zyskał nowy
wygląd dzięki środkom z budżetu miasta oraz
dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

W ramach budżetu obywatelskiego powstała
duża plenerowa szachownica (w pobliżi „Orlika” przy SP nr 7).

Miasto powinno mieć jak największą kontrolę nad usługami komunalnymi, aby były
one na jak najwyższym poziomie. W nowym
zakładzie znalazło zatrudnienie około 30
osób.
Modernizacja zaplecza kotłowni
przy ul. Batorego
Przejęliśmy kotłownię wojskową, aby zapewnić tańsze ciepło mieszkańcom.

Również w ramach budżetu obywatelskiego powstał wyjątkowy obiekt, dający nowe
możliwości nie tylko uczniom, ale i wszystkim
mieszkańcom.   
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DWADZIEŚCIA MILIONÓW W DWANAŚCIE MIESIĘCY
O tym, że w kwestii pozyskiwania środków zewnętrznych Giżycko jest jednym z liderów na Warmii i Mazurach,
mówił podczas ubiegłorocznej wizyty w naszym mieście (notabene związanej z realizacją kolejnej umowy) marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. Przypomnijmy, iż tylko w roku 2017 Gmina Miejska Giżycko podpisała 13 umów na dofinansowanie swoich przedsięwzięć. Łączna wartość dotacji to prawie 20 milionów złotych,
z czego ponad 16 milionów pozyskaliśmy z Unii Europejskiej (RPO WiM), a około 2 milionów otrzymaliśmy z
krajowych środków ministerialnych. 							
Bogusław Zawadzki

DOTACJE KRAJOWE I EUROPEJSKIE
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA
2014-2020
* „Kurs na pracę!” Reintegracja społeczno - zawodowa mieszkańców
Giżycka w ramach działalności CIS – 660 990,03 zł
* adaptacja zabytkowej siedziby GCK, polegająca na unowocześnieniu form jego wykorzystania wraz z zakupem wyposażenia
wpływającego na zwiększenie potencjału turystycznego obiektu
– 2 903 188, 06 zł
* poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego położonego przy ul. Wodociągowej 17 – 751 493,10 zł
* poprawa efektywności energetycznej w budynkach publiczno
- oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko
– 4 680 587,06 zł
* poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności
publicznej Gminy Miejskiej Giżycko – 857 932,92 zł
* zakup nowoczesnego sprzętu wraz z materiałami dydaktycznymi
w ramach wsparcia umiejętności kluczowych uczniów SP 4 i SP 7 –
167 706,23 zł
* rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w „Ekomarinie”
o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia –
5 300 016,02 zł
* „kompetencje kluczowe -> przedszkolaki przebojowe” - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka – 276 513,94 zł
* zagospodarowanie plaży miejskiej na cele turystyczno-rekreacyjne
– 540 680,12 zł

Kasa na sport podzielona
Giżycki Ratusz zatwierdził podział grantów na realizację zadań
publicznych z zakresu kultury fizycznej. Z 53 złożonych wniosków
pozytywnie rozpatrzono 27, a pieniądze przyznano: Giżyckiemu Klubowi Sportowemu „ Mamry” (3200 zł), Giżyckiemu Klubowi Sportowemu Niewidomych „Kormoran” (1800 zł), Uczniowskiemu Klubowi
Sportowemu „Dwójka” (2500 zł), Giżyckiemu Klubowi Aikido (15 500
zł), Polskiemu Związkowi Żeglarzy Niepełnosprawnych (1700 zł),
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy Gimnazjum nr 1 (2100
zł), Klubowi Płetwonurków „Płetwal” (5100 zł), Uczniowskiemu Klu-

Miasto inwestuje w oświatę
Dziesięć interaktywnych monitorów zakupiono w grudniu w ramach
realizacji rządowego programu „Aktywna tablica”. Urządzenia z powodzeniem mogą zastąpić zarówno tradycyjną szkolną tablicę, jak i zestawy składające się z komputera, rzutnika i tablicy interaktywnej. Ekran o
przekątnej 65 cali (rozdzielczość 4K UHD) reaguje na dotyk dokładnie

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
* twierdza Boyen: prace konserwatorskie i roboty budowlane, mur
Carnot’a (etap II) – 98 000 zł
* twierdza Boyen: prace konserwatorskie i roboty budowlane, Brama
Giżycka (etap I) – 161 228,50 zł
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
* budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZS 1 (obecnie SP
3) oraz boiska wielofunkcyjnego (etap I) przy SP 4 – 1 654 000 zł
EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ „LITWA
– POLSKA”
* zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach
współpracy kulturalnej Giżycka i Trok – 151 663,34 euro

Projekt boiska wielofunkcyjnego z torem do jazdy na rolkach przy
Szkole Podstawowej nr 4. Budowa obiektu, współfinansowanego
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ruszy w tym roku

bowi Żeglarstwa Regatowego „Niegocin” (17 900 zł), Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Czwórka” (3200 zł), Stowarzyszeniu na
rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj dziecku radość” (1800
zł), Towarzystwu Miłośników Twierdzy Boyen (12 000 zł), Stowarzyszeniu Klub Turystyki Żeglarskiej „Szkwał” (3500 zł), Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Short Track” MOSiR (11 000zł), Towarzystwu Kolarskiemu „Masters” (3300 zł), Klubowi Motorowemu
Giżycko (5000 zł), Stowarzyszeniu „Klub Sportowy Masuria Volley”
(3500 zł), Klubowi Sportowemu „The International Association of
Krav Maga Warriors” (33 000 zł), Uczniowskiemu Międzyszkolnemu
Klubowi Sportowemu „Medyk” (7900 zł) oraz MUKS Szkółka Piłkarska „Gol’ (36 000 zł). 		
bz
tak jak telefony dotykowe czy tablety, a zaawansowane oprogramowanie pozwala na jednoczesną obsługę nawet przez dwie osoby, instalowanie licznych aplikacji itp. W każdej szkole podległej miastu znajdują
się obecnie po dwa takie monitory (jeden na mobilnym stojaku, drugi
na ścianie), kadry pedagogiczne zostały już przeszkolone w kwestii obsługi sprzętu. Wartość zakupionych urządzeń to 87 500 złotych, wkład
miasta wyniósł 17 500 złotych. 			
bz

AKTUALNOŚCI

Odeszłaś cicho,
bez słów pożegnania,
tak jakbyś nie chciała
swym odejściem smucić…
Tak jakbyś wierzyła
w godzinę rozstania,
że masz niebawem
z dobra wieścią wrócić…
ks. Jan Twardowski

Czasem brak słów, czasem brak łez, by wypowiedzieć i wypłakać
żal. Dziś te łzy i ten żal jest w nas…

Pożegnaliśmy Krystynę Wimmer
Drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia odeszła Krystyna Wimmer – wieloletni nauczyciel, metodyk biologii, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
w Giżycku, inicjatorka i organizatorka wycieczek dla uczniów i nauczycieli, zawsze
perfekcyjnie przez nią przygotowywanych. Kochała ludzi, była osobą otwartą na
potrzeby drugiego człowieka, a jednocześnie bardzo skromną. Każdego wysłuchała, każdemu doradziła, przy każdym spotkaniu tworząc ciepły klimat. Była przykładem do naśladowania w pracy pedagogicznej, w wychowywaniu młodych pokoleń,
w środowisku przyjaciół, sąsiadów. Po przejściu na emeryturę zaangażowała się
w pracę społeczną na rzecz emerytowanych członków Związku Nauczycielstwa
Polskiego z Giżycka i województwa. To ona współorganizowała i przez długie lata
prowadziła Klub Nauczyciela w Giżycku, w którym nauczyciele spotykali się przy
różnych okazjach. Kochała przyrodę, jako nauczyciel biologii miała ogromną wiedzę na temat kwiatów, ziół, drzewostanu. Przez kilka semestrów prowadziła też
zajęcia ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, rozwijając ich zainteresowania poprzez przekazywanie ciekawych wiadomości ze świata przyrody. Za swoją
pracą była wielokrotnie honorowana odznaczeniami państwowymi, regionalnymi i
związkowymi. Będzie nam Jej bardzo brakowało, pozostanie na zawsze w naszej
pamięci.
Nina Piórkowska
Krysiu, śmierć Twoja była dla nas zaskoczeniem. My wiemy, ze śmierć przychodzi cicho, niezapowiedziana, nieproszona, nigdy nie ma dla niej odpowiedniej
chwili, jest zawsze gościem nie na czas. Dla nas to nie jest dobry czas. Krysiu, złote
serce miałaś, od życia dużo nie chciałaś. Zawsze z czułością, wyrozumiałością o
innych mówiłaś. Byłaś wspaniałym człowiekiem – pedagogiem, wychowawcą. Swoją wiedzę przekazywałaś wielu pokoleniom – uczniom, nauczycielom, koleżankom,
kolegom. Zawsze uśmiechnięta, zawsze cierpliwa, zawsze serdeczna, zawsze wyrozumiała. Krysiu, będzie nam Ciebie bardzo brakowało! Kto na naszych spotkaniach i wycieczkach będzie rozwiązywał nasze problemy, kiedy to z kwiatkami i
listkami przychodziłyśmy do Ciebie, a Ty zawsze wiedziałaś, jaka to roślinka i jakie
ma zastosowanie…?
Krysiu, życie przemija, lecz pamięć pozostaje. W sercach naszych żyć będziesz
wiecznie. Żegnamy Cię!
Koleżanki i Koledzy
ze Związku Nauczycielstwa Polskiego

SKORZYSTAJ Z POMOCY…
… oferowanej w Punkcie Konsultacyjnym
Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji
Społecznej (ul. Sikorskiego 3b, budynek Świetlicy Socjoterapeutycznej, 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 uzależnionych od alkoholu, środków
psychotropowych, konsultacje dla rodziców
(problemy wychowawcze) - środa, godz.
17.00-19.00
KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE
dla osób uzależnionych i po leczeniu odwykowym - wtorek, godz. 15.00-17.00, czwartek,
godz. 17.00-19.00 (grupa wsparcia)
PORADNICTWO PEDAGOGICZNE
w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży uzależnionych od alkoholu i substancji psychotropowych, pomoc pedagogiczna dla rodziców
- wtorek, godz. 15.30 - 17.30

Dziewiątka z grantami
Dziewięć organizacji otrzyma z miasta pieniądze na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, opieki społecznej i ochrony
zwierząt. Do otwartego konkursu grantów złożono 23 wnioski o dotacje (wartość łączna: ponad 273 tysiące złotych), a po weryfikacji środki
(ogólna wartość: 123 tysiące) przyznano: Stowarzyszeniu na rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” (50 000 zł), Stowarzyszeniu
na rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa” (9400
zł), Giżyckiemu Stowarzyszeniu Osób z Chorobą Parkinsona, Ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany”
(6100 zł), Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Giżycku (11 000 zł), Stowarzyszeniu na rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj Dziecku
Radość” (3500 zł), Warmińsko – Mazurskiemu
Stowarzyszeniu Joannitów (4500 zł), Stowarzyszeniu Klub Mam i Tatusiów „Monti” (1000 zł),
Chrześcijańskiej Misji Społecznej „Teen Challenge” (4500 zł) oraz Giżyckiemu Stowarzyszeniu
„Brat Kot” (33 000 zł). 		
bz

„Wieczór” dla petenta
14 lutego (środa) – w ramach akcji „Giżycki Wieczór z Paszportem i Dowodem Osobistym” – Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu
Miejskiego (pokój nr 5, tel. 87/732-41-34) oraz
Punkt Paszportowy (pokój nr 4b, tel. 87/73241-63) będą czynne do godz. 20.00. W kolejnych miesiącach „Wieczory” planowane są w
każdą drugą środę: 14 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 11 lipca, 8
sierpnia, 12 września, 10 października, 14 listopada i 12 grudnia.
				
bz
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WYDARZENIA

PRZYSZLI WSZYSCY DO STAJENKI
FOTORELACJA Z ORSZAKU TRZECH KRÓLI W GIŻYCKU

WYDARZENIA
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WYDARZENIA

„BRUNONY” DLA ZASŁUŻONYCH

Trzydzieści siedem nominacji, dziewięciu laureatów. Za nami trzecia edycja Plebiscytu o Nagrodę Świętego
Brunona, w którym honorowani są zasłużeni dla Giżycka i promujący miasto ludzie, instytucje, stowarzyszenia. Wręczenie prestiżowych nagród odbyło się 15 stycznia podczas Spotkania Noworocznego w Giżyckim
Centrum Kultury. Gości – wśród których znaleźli się m.in. J.E. Biskup Ełcki Jerzy Mazur oraz posłowie: Jerzy
Gosiewski i Andrzej Maciejewski – powitał burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz, a styczniową galę
uświetnił występ zespołu „Musica Silva Aurea” z giżycczaninem Krzysztofem Sokołowskim w składzie (laureatem Nagrody Świętego Brunona z ubiegłego roku). Po uroczystości odbyło się spotkanie opłatkowe.
								
Bogusław Zawadzki

KULTURA
Nauczycielski Chór Kameralny

SPORT
Wojciech Grądzki

GOSPODARKA
Adam Kajetanowicz

Chór śpiewa nam już od dwudziestu lat,
a kierownik Nina Piórkowska i dyrygent
Henryk Gierwel pracują w nim od początku

Znakomity
biegacz,
niezmordowany
triathlonista i… przesympatyczny młody
człowiek. W tym roku wybiera się na mistrzostwa globu do RPA. Powodzenia!

Statuetka z pewnością nie wpłynie na poprawę smaku lodów i ciastek z „Cukierni u
Adama”, bo… nie można poprawić czegoś,
co jest doskonałe

TURYSTYKA
Hotel „Giżycko”

ZDROWIE
Giżyckie Stowarzyszenie
Amazonek

SPOŁECZNIK
Rotary Club Giżycko

„Świat należy do odważnych” – powiedział
ze sceny burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz,
ogłaszając zwycięstwo Wojciecha Skrabowskiego (na zdjęciu) i jego żony Elżbiety

Raz w roku organizowany jest „Dzień Różowej Wstążeczki”, ale Anna Poddubik i
członkinie GSA na rzecz kobiet z nowotworem piersi działają przez cały rok

Prezydent giżyckiego RC Krzysztof Szkudlarek i jego koledzy na różne formy pomocy giżycczanom i nie tylko przeznaczyli już
ponad milion złotych

AMBASADOR GIŻYCKA
Jakub Kochanowski

POMYSŁ
Miejskie Szkolne
Obserwatorium Astronomiczne

STATUETKA HONOROWA
gen. bryg. dr
Jarosław Gromadziński

Propozycja Magdaleny Jurgielewicz zdobyła najwięcej głosów w ubiegłorocznej
edycji GBO. „Ta statuetka należy się przede
wszystkim mieszkańcom” – stwierdziła pomysłodawczyni

Dowódcę 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej (na zdjęciu z lewej) podczas uroczystości godnie reprezentował jego zastępca płk Bogdan Rycerski

W imieniu największej gwiazdy polskiej siatkówki młodego pokolenia nagrodę odebrała
Iwona Kochanowska, mama zawodnika

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY!!!
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Giżycku najgłośniej w 26-letniej historii. To był naprawdę mocny akord,
zebraliśmy bowiem – fanfary! – 95 tysięcy 1 złoty i 59 groszy, o prawie 27 tysięcy poprawiając ubiegłoroczny Orkiestrowy rekord! Kwota nie jest ostateczna – ta zostanie podana za kilka tygodni, po wycenieniu wrzuconych do puszek
precjozów i przeliczeniu waluty obcej. Najsprawniejszą wolontariuszką okazała się Urszula Dąbrowska, która wróciła
do sztabu z puszką „cięższą” o 2416 złotych i 10 groszy, a podczas popołudniowych licytacji najwyżej (na 2400 złotych) oceniono trzyletnie studiowanie w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa. W nieoficjalnej kategorii „najlepszy fotograf
WOŚP” bezkonkurencyjny był, oczywiście, nasz redakcyjny kolega Tomasz Karolski i to właśnie zdjęcia jego autorstwa
mogą Państwo obejrzeć w Orkiestrowej fotogalerii (także na str. 12. i 13.). Warto wspomnieć, iż Tomek bodaj jako jedyny
odwiedził wszystkie miejsca w Giżycku, w których w tym roku zagrała WOŚP.
Bogusław Zawadzki

Odprawa przed kwestą. Niebawem setka wolontariuszy wyruszy ‘w
miasto”

Serduszko za okazane serce. Giżycczanie nie szczędzili grosza na pomoc potrzebującym noworodkom

A to już WOŚP „od kuchni”. Dosłownie. Ci ludzie najlepiej wiedzą, że
dobry wolontariusz to najedzony wolontariusz

Kilka minut na regenerację w przyjaznym, odnowionym budynku Giżyckiego Centrum Kultury i znowu w drogę!

Orkiestrowi „kosmici”. Pomysłowość wolontariuszy nie zna granic

Puszka, identyfikator i… uśmiech – po tym można było rozpoznać tegorocznych kwestujących
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

WOLONTARIUSZE
Przemysław Fursewicz, Leszek
Łucko, Rafał Zarycz, Maja Miciukiewicz, Milena Łucko, Daniel
Fligiel, Bartłomiej Zborowski,
Weronika Nowosadko, Emilia
Predko, Dominika Larm, Julia
Szablan, Tina Żywczak, Dominika Caryk, Izabela Czerech,
Łukasz Baniewski, Julia Wiśniewska, Patrycja Kijania, Łucja Stojanowska, Nikola Chmielewska, Adam Pokora, Krystian
Czyrko, Joanna, Kozikowska,
Andrzej Stankiewicz, Maciej
Karpa, Natalka Wilczewska, Małgorzata Więczkowska, Krystian
Żarnoch, Piotr Więczkowski,
Joanna Więczkowska, Marlena Skórnóg, Julia Sylwestrzak,
Karolina Rodziewicz, Julia Fedio, Paulina Ścibor, Julia Ciesińska, Urszula Żabionek, Zosia
Konstantynowicz, Ewa Sylwestrzak, Urszula Grygojć, Patrycja Basłyk, Dominika Rudkowska, Michał Wielgosz, Wiktoria
Prokurat, Maciej Zając, Jakub
Puzio, Julita Kosińska, Martyna
Fedyk, Amelia Dziąba, Gabriela
Biernikowicz, Julia Zielińska,
Julia Barżykowska, Daria Szeląg, Jolanta Ściepuro, Natalia
Ciupa, Urszula Dąbrowska, Natalia Krysiak, Mateusz Musiałek,
Sylwia Terefeńko, Julia Radecka, Oliwia Stankiewicz, Zuzanna
Winiarz, Weronika Sieradzińska, Oktawia Jakielaszek, Kinga
Kraszewska, Szymon Witkoś,
Aleksandra Łomowska, Bartosz
Kowalczyk, Nikola Krawczuk,
Karolina Rubacka, Natalia Stępniak, Alicja Chodkowska, Mateusz Kaczmarczyk, Hanna Małek,
Hubert Maczyszyn, Katarzyna
Koniecko, Przemysław Raczyła,
Paula Kamińska, Karolina Soból, Aleksandra Badowska, Paweł Matyjasek, Wiktoria Piątek,
Hubert Dębiński, Łukasz Junko,
Zofia Teofilewska, Julia Skrabowska, Aleksandra Marcinek,
Karolina Hnida, Klaudia Bieniek,
Agnieszka Parafińczuk, Krystian
Turowski, Kacper Stankiewicz,
Martyna Niebrzydowska, Kacper
Ekstowicz, Weronika Ekstowicz,
Joanna Dmochowska, Diana Sokół‚ Aneta Duchnowska, Zuzanna Kierul, Małgorzata Romejko,
Zuzanna Ryńska, Julia Dyczko

REKORDOWE GRANIE

Giżyccy MOPR-owcy uczestniczyli w Orkiestrowych pokazach na placu Piłsudskiego i pasażu
Portowym

Nie ma grania bez morsowania. Amatorzy ekstremalnych doznań styczniowe „święto dobroci”
spędzili w Niegocinie. Brrrrr!

W hali ZSKŚiA swoje umiejętności zaprezentowali m.in. młodzi aikidocy

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

NAD NIEGOCINEM

Przed południem na placu Piłsudskiego swoje maszyny wystawili członkowie Mazurskiego Klubu Motocykli „Perkun’

Nieetatowy zastępca komendanta giżyckiej straży miejskiej (z lewej, obok swojego „przełożonego” Macieja Ambroziaka) w wyniku licytacji
(700 zł) zmienił „miejsce zakwaterowania”

Giżycka Grupa Regatowa na jeden dzień
zmieniła się w Giżycką Grupę Gofrową

Finał Finału, czyli „Światełko do nieba” na pasażu Portowym

PRZYJACIELE I PARTNERZY
WOŚP W GIŻYCKU
Hurtownia Kwiatów „Paula”, ES-SYSTEM Wilkasy, Bayer Media,
Hotel „St. Bruno”, „Biłas i Synowie”, „Cukiernia u Adama”, DPS,
Ekomarina, „Elektro Instalator”,
Hotel „Europa”, „Gazeta Gizycka”, Giżycko.info, GOKIR Wilkasy,
G. R.O.T., Fotografia Brzozowski,
Centrum Aktywnego Wypoczynku
„Gwarek”, helloMazury.pl, Meloradio, Tomasz Karolski Fotografia, Bar „Kęs”, PakPak, „Kuchnie
Świata”, Bowling Pub, Pasaż Club,
„Auto Złom” Robert Ołów, Tawerna „Marina”, Ośrodek Szkolenia
Kierowców Artur Masiak, Hotel
„Masovia”, „Mazury Aktywne”, Hotel „Mazury”, Mazury.info, „Mona
Kontra”, MOSiR, NaszWodzirej.
pl, „Palce Lizać”, PSM, Szkoła
Muzyczna „Yamaha”, Restauracja „Papryka”, Perkun Gizycko,
Pizza Factory, „Imperium Sport”,
MOPR, „Puzzle Smaku”, Radio 5,
ZHP, Żegluga Mazurska, Salon Fryzjerski „Emily”, „Pod Pretekstem”,
WMMC, Twin-Med, Wioska Surfów,
Górni Giżycko, jgradek.pl, „Hola
Drink&Bar”, Fotografia z Pasją –
Jakub Bieniek, TopCars – Mazury,
Pomoc Drogowa Marek Fedio, Motolotnie Mazury, Mini Events, Straż
Miejska, SP 1, Mazurskie Centrum
Sportów
Lodowych,
Tawerna
„Majka”, ZSKŚiA, ZDZ, ZSZ, „One
World”, OSP Spytkowo, Siłownia
„Krynio”, „Spalnia”, Biegam Bo
Lubię Giżycko, Stowarzyszenie
„Zimny Ptak”, OSM, Rotary Club
Giżycko, Giżycko 4x4, Przewodnicy po Mazurach, Hotel “Cesarski”,
Hotel „Giżycko”, „JWA” Hurtownia, A&M, „Polamp”, Artukuły Metalowe Kopeć-Staniewicz, Sękacze
Mazurskie „Mark”, OSP Kamionki,
IL-KAS, Hotel “Tajty”.

Wielkie liczenie po wielkim zbieraniu. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że giżycczanie pobili ubiegłoroczny rekord, choć – jak widać na obrazku
z prawej – niektórzy przeczuwali, że wynik może być naprawdę niezły
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STREFA CZYTELNIKA

Idziecie na „Boysów”? Mamy bilety!

Trudno o lepsze zakończenie karnawału! Już 9 lutego zimowa edycja festiwalu „Giżycko na fali disco”, podczas
której pobawimy się m.in. z zespołami „Boys” i „Power Play”. Szykujcie wygodne obuwie i dobrą kondycję, bo
czeka Was dłuuuugi, megaszalony wieczór!

Dziś na zdjęciu, 9 lutego „na żywo” – grupa „Boys”

Pamiętacie letnią odsłonę festiwalu w twierdzy Boyen, gdzie kilka
tysięcy fanów muzyki tanecznej fantastycznie bawiło się przy dźwiękach szlagierów zespołów „Akcent”, „Skaner” i „Jorrgus”? Tym razem
zaszalejemy pod dachem, a konkretnie w hali MOSiR przy ul. 3 Maja.
Niekwestionowaną gwiazdą lutowej imprezy będzie, oczywiście, grupa
„Boys” z Marcinem Millerem na czele, ale z pewnością nie będziecie Państwo podpierać ścian, gdy na scenę wyjdą pozostali uczestnicy muzycznej uczty, czyli zespoły „Power Play”, „Joker” i Alicja Kolasińska, szerzej znana jako „Nicki Queen’.
– Wszyscy ci artyści mogą pochwalić się milionami odsłon swoich
teledysków w sieci – mówi Łukasz Puła, współorganizator koncertu
w Giżycku, przy okazji lutowej imprezy zapowiadając już kolejną letnią
edycję festiwalu. O frekwencję na widowni podczas wakacyjnej imprezy mają zadbać Zenon Martyniuk i będący dziś na topie Sławomir, którzy potwierdzili swoje występy nad Niegocinem.
			
Bogusław Zawadzki

Łukasz Puła zaprasza na dyskotekowy finał karnawału

SKĄD POCHODZI
MARCIN MILLER?
Wokalista grupy „Boys” odpowie-

dział na to pytanie jednym ze swoich wielkich przebojów i właśnie o tytuł tego utworu pytamy dziś Państwa.
Piszcie na adres: redakcja@gizycko.pl lub w komentarzach na facebookowym profilu miesięcznika. Pięć wylosowanych osób nagrodzimy pojedynczymi wejściówkami na lutową
zabawę.

Z dwóch słów ponad dwieście nowych
Ile nowych słów można ułożyć z wyrażenia „Świąteczne Giżycko”? Jak się okazuje – całkiem sporo, bo grubo ponad dwieście, co
udowodniła nam dwójka naszych niezwykle kreatywnych Czytelników: Grażyna Mikulewicz i Ryszard Boczoń. Miło nam
poinformować, iż to właśnie Państwo zostają laureatami naszego
„bożonarodzeniowego słów cięcia-gięcia”, w związku z czym serdecznie zapraszamy do redakcji (pływalnia, parter) po osobiste
gratulacje i nagrody. Ponadto postanowiliśmy uhonorować Krystynę Pieniak i Magdalenę Siwik, które po twardej walce
o każde słowo uplasowały się tuż za naszymi zwycięzcami. Na
Panie także czekają upominki.
				
Bogusław Zawadzki

Marcin z piłką od Łukasza
Oryginalna klubowa piłka Legii Warszawa z autografami zawodników mistrza Polski to – trzeba przyznać – nie lada kąsek dla kolekcjonerów (nie tylko kibiców), a właśnie taką supernagrodę na nasz
grudniowy konkurs przekazał (rękoma swojej żony Emilii) Łukasz
Broź – obrońca stołecznego zespołu, giżycki „rodzynek” w piłkarskiej
Lotto Ekstraklasie. Przypomnijmy, iż pytaliśmy o to, ile bramek dla Legii
Łukasz zdobył w rozgrywkach ligowych. Zdaniem większości uczestni-

Miesiąc temu zakończyliśmy nasz konkurs książkowy, a jednym z
ostatnich jego laureatów został Dawid Frejtag

ków naszej zabawy popularny „Diabeł” czterokrotnie wpisał się na listę
strzelców, ale – niestety – nie jest to prawidłowa odpowiedź. Giżycki legionista faktycznie cztery razy umieszczał piłkę w siatce rywali, jednakże w meczach o punkty uczynił to tylko raz – 5 listopada ubiegłego roku
w wygranym przez Legię 3:1 wyjazdowym meczu z Pogonią Szczecin.
Pozostałe gole Łukasz Broź zdobył w rozgrywkach o Puchar Polski.
Doskonałą znajomością piłkarskiego życiorysu obrońcy „Wojskowych”
wykazał się m.in. Marcin Dobrowolski, któremu niniejszym serdecznie gratulujemy i na którego – razem ze wspomnianą nagrodą –
czekamy w redakcji (pływalnia, parter).
bz

AKTUALNOŚCI

CO, GDZIE, KIEDY? – KALENDARZ IMPREZ

Giżycki las miejski po raz wtóry będzie areną
„Bitwy zimowej na Mazurach”. Widowiskową inscenizację walk sprzed ponad 100 lat,
połączoną z piknikiem historycznym (prezentacja grup rekonstrukcyjnych, przegląd
pieśni patriotycznej, konkursy, biesiada przy
ognisku) zaplanowano na 4 lutego. Początek
w samo południe.

Giżyckie Centrum Kultury ogłosiło zimową
edycję konkursu fotograficznego „Twierdza
Boyen – kwiatek do lufy”, promującego giżycki zabytek i jego walory (regulamin na
stronie www.gck.gizycko.pl). Zdjęcia można
przesłać lub przynieść do siedziby GCK (ul.
W walentynkową „Muzyczną podróż śladami Konarskiego 8) do 2 marca. Szczegółowych
Dalidy” już 14 lutego zabierze giżycczan Ni- informacji na temat konkursu udziela kierowcola Palladini. Na jego koncert zapraszamy nik twierdzy Piotr Waśniewski (e-mail: piotr.
do GCK o godz. 19.00 (bilety: 25 złotych).
wasniewski@gck.gizycko.pl).

Znany aktor Jacek Borkowski wystąpi w Giżycku w Dzień Kobiet z programem „Pod nie„Wileńskie Kaziuki” wracają do Giżyckiego bem Paryża”. Na dwa koncerty artysty zapraCentrum Kultury. Tegoroczna impreza odbę- szamy 8 marca o godz. 17.00 i 19.00. Wstęp
dzie się 4 marca, początek koncertu o godz. wolny, bezpłatne wejściówki do odebrania w
16.00. Bilety: 15 złotych.
GCK od 1 marca.

Kabaret „Weźrzesz” (laureat wielu ogólnopolskich imprez kabaretowych) będzie bawił
giżycką publiczność 21 marca od godz. 19.00.
Bilety (30 złotych) już wkrótce będzie można
nabyć w Giżyckim Centrum Kultury.

Znakomity Marcin Wyrostek gwiazdą XVIII Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego Muzyki Popularnej i Rozrywkowej „Concertina 2018”. Wirtuoz zaprezentuje swoje umiejętności podczas koncertu wieńczącego pierwszy dzień Konkursu (23
marca, godz. 20.00, sala widowiskowa GCK, bilety: 50 złotych).
Na 24 marca zaplanowano Koncert Galowy z udziałem laureatów
„Concertiny 2018” (godz. 18.00) oraz koncert zespołu „Etnos
Ensamble” (około godz. 19.00). Bilety: 25 złotych. Przesłuchania uczestników tegorocznego Konkursu odbędą się w Państwowej Szkole Muzycznej.

Najlepsze plakaty znajdziemy w kalendarzu
Pod koniec ubiegłego roku rozstrzygnięto
konkurs na plakat profilaktyczny, ogłoszony jesienią przez Centrum Profilaktyki Uzależnień
i Integracji Społecznej. Po obejrzeniu prac 58
uczestników w trzech kategoriach wiekowych
jury postanowiło nagrodzić i wyróżnić następujących uczniów: szkoły podstawowe – Dawid
Krysiak (SP 1), Sandra Szablińska (SP
1), Szymon Serowik (SOS-W), wyróżnienie: Lilla Gharibyan (SP 2); szkoły pod-

stawowe z oddziałami gimnazjalnymi – Olga
Maksymiuk (SP 1), Aleksandra Pietnoczka (SP 2), Aleksander Kozłowski (SP 2), wyróżnienia: Martyna Sieniuć
(SP 1), Aleksandra Badowska (SP 2),
Joanna Kowal (SP 2), Stanisław Ingielewicz (SP 2) i Aleksandra Pieńkowska (SP 1); szkoły ponadgimnazjalne: wyróżnienie - Marlena Juchniewicz (ZSKŚiA).
– Braliśmy pod uwagę zawartość merytoryczną,

kreatywność, oryginalność i pomysłowość oraz
formę estetyczną pracy – mówi dyrektor CPUiIS
Ewa Ostrowska, przewodnicząca jury, w
którym zasiedli także: Janina Knap, Beata
Górczyńska, Maciej Ambroziak, Dariusz Gajownik i Ewa Kolankiewicz.
Prace laureatów tradycyjnie znalazły się w wydanym przez Centrum kalendarzu profilaktycznym, który zaprezentowano podczas grudniowej
uroczystości.
Bogusław Zawadzki
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WSPOMNIEŃ CZAR

ZE STAREGO ALBUMU
W kolejną podróż sentymentalną zabieramy Państwa ponownie w towarzystwie Jana Sekty
– znanego lokalnego historyka, pracującego w Giżyckim Archiwum Cyfrowym. To właśnie
na stronie Archiwum (gac.gizycko.pl), utworzonym kilka miesięcy temu przy Miejskiej
Bibliotece Publicznej, można obejrzeć tysiące unikatowych fotografii z dawnego Giżycka –
między innymi prezentowane dziś zdjęcia autorstwa Marii Szarskiej.

Dawno, dawno temu, kiedy w Giżycku nie było jeszcze Mazurskiego
Centrum Sportów Lodowych oraz… komputerów, telefonów komórkowych czy play-station

A tak, Drodzy (zwłaszcza Młodzi) Giżycczanie, wygląda prawdziwa
zima. I mknąca śnieżnym korytarzem nysa, produkowana w Polsce
przez 36 lat

Personel jednego z giżyckich sklepów tuż po jego otwarciu w latach
siedemdziesiątych. Zagadka: jaki to sklep (nazwa, ulica)? Trzy osoby,
które jako pierwsze poprawnie odpowiedzą na to pytanie (e-mail: redakcja@gizycko.pl), otrzymają od nas upominki

Zaglądamy na dawną Kolejową, a tam – jak widać – praca wre. W roku
2017 Kolejowa znów była rozkopana, tyle że roboty przeniosły się z
chodnika na jezdnię…

Ciekawi jesteśmy, czy poznają Państwo charakterystyczną bryłę budynku nad Niegocinem. Jeśli tak, piszcie na e-mail: redakcja@gizycko.pl.
Dla pierwszego autora właściwej odpowiedzi mamy nagrodę

Podczas letniego Jarmarku „Społem” (impreza odbywała się na obecnym placu Piłsudskiego) można było m.in. ugasić pragnienie i skosztować smacznych placków ziemniaczanych (5,40 zł za 200 gramów)

CO JEST GRANE

MAMY DLA PAŃSTWA DZIESIĘĆ BILETÓW DO KINA!
Luty to wprawdzie najkrótszy miesiąc w roku, ale może
się okazać rekordowym pod względem frekwencji w giżyckim kinie. Repertuar jak zwykle jest bowiem bardzo atrakcyjny, a „filmożercy” już ostrzą sobie zęby na trzecie spotkanie
z Christianem Greyem czy „Kobietami mafii”. Te ostatnie to
najnowsze „dziecko” Patryka Vegi – reżysera trzech części
„Pitbulla”, „Służb specjalnych” i „Botoksu”, który w minionym
roku zapełniał salę „Nowej Fali” i kin w całym kraju. Przedpremierowy seans „Kobiet mafii” w Giżycku już 22 lutego.
Gorąco polecamy również „Cudownego chłopaka”, który
podobno wyciska łzy nawet u największych twardzieli. Zapraszamy do kina (ul. Konarskiego 8, budynek GCK) oraz
na jego internetową stronę (kino.gizycko.pl), za pośrednictwem której można zarezerwować bilety na wybrany seans.
I jak co miesiąc zachęcamy do udziału w naszej zabawie
– do wygrania, oczywiście, wejściówki do kina! Aby wziąć

udział w losowaniu jednego z
dziesięciu biletów należy prawidłowo odpowiedzieć na pytanie:
kto jest reżyserem czwartej
części „Pitbulla”, która wejdzie na ekrany za kilka tygodni? Piszcie Państwo na adres: redakcja@gizycko.pl lub
w komentarzach na naszym facebookowym profilu „Miesięcznik MOJE Giżycko”. A w losowaniu po konkursie
grudniowym szczęście uśmiechnęło się do Barbary Zdun,
Kamili Wiszniewskiej, Izabeli Wąsewicz, Ewy Durmaj,
Agnieszki Szabuni, Moniki Skrzecz, Agnieszki Patejuk,
Ewy Jędrys, Katarzyny Kasterskiej i Joanny Szlejter.
Gratulujemy! W celu ustalenia terminów rezerwacji prosimy
laureatki o kontakt z obsługą kina (tel. 22/357-78-00).
			
Bogusław Zawadzki

REPERTUAR

2 LUTEGO (PIĄTEK)
15.00 „Gnomy rozrabiają”
17.00 „Cudowny chłopak”
19.15 „Cudowny chłopak”
21.30 „Podatek od miłości”
3 LUTEGO (SOBOTA)
15.00 „Gnomy rozrabiają”
17.00 „Cudowny chłopak”
19.15 „Cudowny chłopak”
21.30 „Podatek od miłości”

4 LUTEGO (NIEDZIELA)
14.00 „Gnomy rozrabiają”
16.00 „Cudowny chłopak”
18.15 „Cudowny chłopak”
20.30 „Podatek od miłości”
5 LUTEGO (PONIEDZIAŁEK)
10.00 „Paddington 2”
7 LUTEGO (ŚRODA)
18.00 „Cudowny chłopak”
9 LUTEGO (PIĄTEK)
15.00 „Cudowny chłopak”
17.15 „Nowe oblicze Greya”
19.30 „Nowe oblicze Greya”
21.45 „Nowe oblicze Greya”
10 LUTEGO (SOBOTA)
13.00 „Gnomy rozrabiają”
15.00 „Cudowny chłopak”
17.15 „Nowe oblicze Greya”
19.30 „Nowe oblicze Greya”
21.45 „Nowe oblicze Greya”
11 LUTEGO (NIEDZIELA)
13.00 „Gnomy rozrabiają”
15.00 „Cudowny chłopak”
17.15 „Nowe oblicze Greya”
19.30 „Nowe oblicze Greya”
21.45 „Nowe oblicze Greya”

13 LUTEGO (WTOREK)
18.00 „Nowe oblicze Greya”
20.15 „Nowe oblicze Greya”
14 LUTEGO (ŚRODA)
22.00 „Nowe oblicze Greya”
16 LUTEGO (PIĄTEK)
15.00 „Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska”
17.00 „Plan B”
19.00 „Nowe oblicze Greya”
21.15 „Nowe oblicze Greya”
17 LUTEGO (SOBOTA)
13.00 „Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska”
15.00 „Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska”
17.00 „Plan B”
19.00 „Nowe oblicze Greya”
21.15 „Nowe oblicze Greya”
18 LUTEGO (NEDZIELA)
13.00 „Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska”
15.00 „Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska”
17.00 „Plan B”
19.00 „Nowe oblicze Greya”
21.15 „Nowe oblicze Greya”
21 LUTEGO (ŚRODA)
18.00 „Plan B”
22 LUTEGO (CZWARTEK)
SEANS PRZEDPREMIEROWY
21.30 „Kobiety mafii”
23 LUTEGO (PIĄTEK)
14.00 „Kobiety mafii”
17.00 „Kobiety mafii”
20.00 „Kobiety mafii”
22.30 „Nowe oblicze Greya”

24 LUTEGO (SOBOTA)
12.00 „Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska”
14.00 „Kobiety mafii”
17.00 „Kobiety mafii”
20.00 „Kobiety mafii”
23.00 „Nowe oblicze Greya”
25 LUTEGO (NIEDZIELA)
11.30 „Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska”
13.30 „Kobiety mafii”
16.00 „Kobiety mafii”
19.00 „Kobiety mafii”
22.00 „Nowe oblicze Greya”
27 LUTEGO (WTOREK)
RETRANSMISJA
18.00 „Kotka na blaszanym dachu”
28 LUTEGO (ŚRODA)
18.00 „Florida Project”
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KULTURA

Gmina Miejska Giżycko realizuje projekt pn. : „Adaptacja zabytkowej siedziby Giżyckiego Centrum
Kultury polegająca na unowocześnieniu form jego wykorzystania wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na zwiększenie potencjału turystycznego obiektu”.
Rozpoczęcie realizacji projektu: 15 sierpnia 2014 r .
Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 15 października 2015 r.
Zakończenie finansowe realizacji projektu: 31 marca 2018 r.
Przedmiotem projektu jest adaptacja zabytkowej siedziby Giżyckiego Centrum Kultury polegająca na przebudowie oraz wyposażeniu jej w elementy umożliwiające rozszerzenie oferty kulturalnej.
Cel projektu : Wzrost potencjału turystycznego budynku GCK, poprzez jego adaptację i unowocześnienie form,
prowadzące do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu.

Planowany efekt:






Wzrost zainteresowania i wzrost liczby korzystających z obiektu i jego oferty - większa liczba turystów, a
także mieszkaoców poprzez stworzenie nowej oferty kulturalnej (kino, studio nagrao, poszerzona oferta zajęd tematycznych),
Zwiększenie zainteresowania odwiedzających miejscami należącymi do dziedzictwa kulturowego oraz stanowiących atrakcje turystyczne,
Włączenie zabytkowego budynku GCK w wachlarz produktów turystycznych województwa, poprzez dostosowanie obiektu do potrzeb związanych ze stworzeniem ulepszonej oferty kulturalnej,
Uzupełniona infrastruktura oraz wzbogacona oferta turystyczna i kulturalna przyczyni się bezpośrednio do
wydłużenia sezonu turystycznego.

Wartość projektu: 4 214 871,20 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 903 188,06 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

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

WARTO WIEDZIEĆ

CZYTELNIE, WIDOCZNIE I JEDNOZNACZNIE
Cena za produkt, litr czy kilogram to obowiązkowa
informacja, która musi się znaleźć na sklepowych
półkach. Niestety, przedsiębiorcy nie zawsze przestrzegają przepisów – mówi powiatowy rzecznik konsumentów w Giżycku Katarzyna Tota – Leszczyńska
(na zdjęciu), która opowie dziś Państwu nie tylko o
obowiązkach przedsiębiorców i prawach konsumentów, ale również o nieuczciwych praktykach stosowanych wobec najstarszej grupy społeczeństwa.

* niższa cena na wywieszce, a wyższa w kasie? W takiej sytuacji
konsument ma prawo kupić produkt po tej cenie, która jest dla
niego najkorzystniejsza.
* w salonach fryzjerskich, gabinetach stomatologicznych, punktach fotograficznych, restauracjach itp w widocznym miejscu powinien być umieszczony cennik. Koszt usługi musi określać jej
rodzaj i zakres, np. pranie chemiczne garnituru, montaż mebli
- koszt za godzinę pracy. Decydując się na usługi remontowe
wykonawca musi wcześniej poinformować klienta, czy oferowana cena obejmuje wykorzystane materiały.
* cennik w restauracji znajdziemy w miejscu ogólnodostępnym,
najczęściej przy wejściu do lokalu. Powinny się w nim znaleźć
wszystkie niezbędne informacje, w tym powiązanie ceny z potrawą, napojem, przede wszystkim podanie jej pełnej nazwy oraz
tego, co i w jakiej ilości składa się na danie - czy jest to np.
kotlet z surówką, czy może warzywa będziemy musimy zamówić
dodatkowo.
Nad przestrzeganiem obowiązków sprzedawców dotyczących uwidaczniania cen czuwa Inspekcja Handlowa. Maksymalna kara za niezrealizowanie tych obowiązków to 20 tys. zł.
***
Seniorzy to grupa najczęściej oszukiwana przez nieuczciwych przedsiębiorców, bowiem niechętnie składają reklamację,
nie walczą o swoje prawa, wierzą w zapewnienia sprzedawcy
tak bezkrytycznie, jak wierzą w uczciwość drugiego człowieka.

Czytelnie, widocznie, jednoznacznie – w ten sposób każdy sprzedawca musi informować klientów o cenie oferowanych produktów czy
usług. Z praktyki Inspekcji Handlowej (IH) wynika, że przedsiębiorcy
najczęściej mają trudności z przestrzeganiem obowiązku uwidaczniania cen jednostkowych (za litr, metr albo kilogram produktu), a także
podawaniem spójnych danych o cenach, czyli jednolitej informacji
umieszczanej przy towarze oraz w kasie. Nieprawidłowością jest także stosowanie „widełek” cenowych bez jasnej informacji, od czego
zależy konkretny koszt ponoszony przez klienta.
Konsument i przedsiębiorca powinien wiedzieć, że:
* cena to podstawowa informacja, której musi udzielić przedsiębiorca
konsumentowi przed zakupem. Znajdziemy ją na wywieszce na półce
– w sklepie, w kiosku, na poczcie lub w cenniku. Oprócz ceny musi
się na niej znaleźć także cena jednostkowa, a więc przeliczenie na
odpowiednią jednostkę miary.
* cena jednostkowa to cena za kilogram, metr, litr, sztukę. W łatwy
sposób pozwala konsumentowi porównać ceny podobnych artykułów.
Gdy spojrzymy na cenę za np. litr, może się okazać, że dotyczy produktu o mniejszej objętości niż oferowanego przez innego producenta w tej samej cenie. Np. płyn do mycia naczyń: 400 ml: 2,99 zł; cena
za litr: 7,47 zł.
* przepisy nie wymagają, aby cena znajdowała się na każdym towarze, dlatego sprzedawcy powinni pamiętać o tym, że napisy na
wywieszkach i w cennikach muszą być wyraźne i czytelne, umieszczone w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów na towarze, bezpośrednio przy nim lub w jego bliskości. Tak,
aby każdy konsument wiedział, co kupuje i ile musi zapłacić - bez
konieczności pytania o cenę.
* podana cena musi być zawsze ostateczna (brutto). Nieuczciwą
praktyką rynkową jest podawanie niższych, bo nieuwzględniających
podatku, cen, np. w reklamach, gazetkach promocyjnych, a następnie doliczanie podatku dopiero w momencie zapłaty należności.

Seniorze, pamiętaj o zasadach zawierania
umów:
1. Nie kupuj bez namysłu – staraj się nie ulegać sugestiom i
namowom sprzedawcy typu: „Tylko w tych naczyniach ugotujesz
obiad 3 razy szybciej”. Zawsze, zanim coś kupisz, zweryfikuj
informacje i koniecznie skonsultuj zakup z najbliższymi.
2. Nie wierz w darmowe prezenty! Idziesz na pokaz, aby odebrać
„nagrodę”? Uważaj: zostaw dowód i odcinek emerytury w domu,
w przeciwnym razie sprzedawca „pomoże” tobie zaciągnąć kredyt na produkty, których nie potrzebujesz. Uważaj, darmowa wycieczka może oznaczać sprzedaż kosztownych produktów.
3. Nie daj się zmanipulować – zawsze proś o wypożyczenie
umowy do domu aby się z nią na spokojnie zapoznać. Nie wierz
w zapewnienia, że możesz wysłać odstąpienie później jak będzie „osoba upoważniona”. Dokładnie sprawdź w umowie adres
przedsiębiorcy.
4. Nie ulegaj namowom. „Tylko dziś ten sprzęt jest w tak atrakcyjnej cenie”- pamiętaj że sprzedawcy wykorzystują wiele „sztuczek” aby skłonić cię do zakupu. Przemyśl swoją decyzję.
5. Przeczytaj dokumenty, które dostajesz do podpisu.
6. Zanim cokolwiek podpiszesz – skonsultuj się z rodziną lub
sąsiadami
7. Zachowaj egzemplarz podpisanych dokumentów dla siebie.
8. Pamiętaj nie jesteś sam! Pomocy szukaj:
* u powiatowego rzecznika konsumentów w Starostwie Powiatowym w Giżycku
* dzwoniąc na infolinię konsumencką 801-440-220 (poniedziałek
– piątek w godz. 8-18)
* w Europejskim  Centrum Konsumenckim - jeśli zawarłeś umowę z przedsiębiorcą z innego kraju
9. Jeśli zostałeś oszukany, zgłoś sprawę na policję.

PAMIĘTAJ – masz 14 dni na to, aby odstąpić od umowy, którą zawarłeś na pokazie lub przez internet.
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NASZE PIENIĄDZE

BUDŻET 2018 – O CO WNIOSKOWALI RADNI?

Prezentujemy Państwu wnioski, złożone przez komisje stałe giżyckiej Rady Miejskiej do budżetu 2018. Rozpoczynamy od propozycji Komisji Mienia Miejskiego, w kolejnych numerach przedstawimy wnioski Komisji
Finansów i Gospodarki, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej oraz wnioski wspólne.
WNIOSEK
Zmiana organizacji ruchu i postoju pojazdów przy ul.
Nowowiejskiej 29
Remont chodnika na ul. Koszarowej na odcinku od ul.
Nowowiejskiej do ul. Mazurskiej
Remont chodników przy ul. Drzymały
Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Żeromskiego
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w sąsiedztwie kościoła
ewangelicko-augsburskiego
Modernizacja chodnika wzdłuż kanału Łuczańskiego na
odcinku pomiędzy drewnianą kładką a mostem drogowym
w pasie "Obwodówki"
Impreza "Drogi do Niepodległej"
Impreza "Urodziny Twierdzy Boyen"
Odnowienie nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Kajki
pomiędzy ul. Struga a ul. Słowackiego
Sieć wypożyczalni rowerów zarządzanych przez MOSiR i
GCK
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Nowowiejskiej do
osiedla SM "Polamowiec"
Budowa chodnika przy ul. Nowowiejskiej 33
Wiaty przystankowe na przystankach komunikacji miejskiej
(Wilanów i Nowowiejska)
Remont ul. Warzywnej
Projekt budowlany ul. Działkowej

KOMISJA MIENIA MIEJSKIEGO
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Remont ul. Sadowej
Program budowy dróg gminnych
Ścieżka rowerowa łącząca ul. Batorego z al. 1 Maja
Remont/zagospodarowanie cyplu "Dalba"
Remont ul. Nowowiejskiej
Przebudowa wyjazdu na odcinku parkingu kościoła pw. św.
M. Kolbe do ul. Wiejskiej
Budowa Grobu Dzieci Nienarodzonych
Remont i oświetlenie ul. Batorego

WYCENA
175 000,00 zł
117 000,00 zł
276 000,00 zł
87 500,00 zł
200 000,00 zł
200 000,00 zł
80 000,00 zł
50 000,00 zł
216 000,00 zł
160 000,00 zł
15 000,00 zł
50 000,00 zł
25 000,00 zł
130 000,00 zł
30 000,00 zł
1 125 000,00 zł
0,00 zł
300 000,00 zł
700 000,00 zł
2 500 000,00 zł
26 250,00 zł
15 000,00 zł
4 200 000,00 zł

Plac zabaw dla dzieci przy ul. Żeglarskiej
Parking przy ul. Moniuszki (między blokami al. Wojska
Polskiego a sklepem "Delikatesy"

30 000,00 zł
250 000,00 zł

Parking za JW przy ul. Turystycznej
3 000 000,00 zł
Remont ul. Turystycznej
600 000,00 zł
Budowa kładki nad kanałem
Naprawa chodnika od kładki w stronę mostu od strony
kościoła Św. Ducha
Remont ul. Łuczańskiej do kładki

9 000 000,00 zł
88 000,00 zł
500 000,00 zł

Dokończenie budowy chodnika nad kanałem od mostku
drewnianego i postawienie ławek

180 000,00 zł

Ograniczenie ruchu kołowego na odcinku: rondo 15
Brygady w kierunku hoteli na al. Wojska Polskiego

3 000,00 zł

Zwiększyć budżet na granty
Remont przychodni na ul. Wodociągowej

40 000,00 zł
1 500 000,00 zł

Przegląd znaków drogowych

0,00 zł

UWAGI
Wysokie koszty wykonania w relacji
do efektu, brak miejsca na parkingi
-

Przewidziano do realizacji
Ujęte w budżecie na 2018 r.
W 2018 r. MOSiR zamierza
w Ekomarinie wydzierżawić
pomieszczenie z przeznaczeniem
na wypożyczalnię rowerów
Droga posiada odpowiednią
szerokość
Wspólnota Mieszkaniowa
Zaplanowano zakup 1 wiaty
(al. 1 Maja)
Skarb Państwa/ RZGW
Wykonanie w ramach GBO
Wykonane przez parafię Św. Anny
Konieczne wykonanie dokumentacji,
na podstawie której zostanie wydana
decyzja lokalizacyjna umożliwiająca
inwestycję
Brak terenu do realizacji
W realizacji w porozumieniu
ze wspólnotami mieszkaniowymi
Posiadana zdezaktualizowana
dokumentacja, zbyt duże koszty
wymiany gruntu - koszt
niewspółmierny do efektu
Ze względu na charakter i obciążenie
bardziej zasadnym byłoby rozważenie
zamknięcia tej drogi w sezonie
turystycznym
Budowa kładki w trakcie zlecania
Uzależnione od decyzji ws. budowy
mostu
Ujęte w budżecie na 2018 r.
Wniosek należy uszczegółowić
Korytarze zostały wyremontowane,
remont pozostałych części budynku
w ramach projektu
termomodernizacyjnego w 2018 r.
Dokonywany corocznie, nie obejmuje
terenów prywatnych

WSPOMNIENIA
Kresowe opowieści Jadwigi Borkowskiej - Żurek

NASZA ZIEMIA
(odcinek 3)

WOJNA c.d.

Bolszewicy zajęli Wilno. Rabują, wywożą, co się da. Krążą dowcipy
o ich prostactwie i biedzie. Zony oficerów nocne koszule uznały za strój
strój odpowiedni do teatru. Rosjanie oddali Wilno Litwinom. W Wilnie nikt
na nich nie czekał, nikt nie witał, było tu bardzo mało Litwinów. Historia
uczyła nas, ze do tej pory mieliśmy wspólnych wrogów z Litwinami. Razem
walczyliśmy, zwyciężaliśmy, ginęliśmy. Teraz też wróg jest wspólny, ale Litwini jeszcze tego nie wiedzą, w nas widzą wroga i sami stają się naszymi
wrogami.
Do szkoły przychodzi nowy kierownik, Litwin. Zna język polski, ale
mówi do nas po litewsku. Nie rozumiemy go, śmiejemy się z niego, on
się złości. Kierownik szkoły zaczyna niszczyć ślady polskości. Zniszczy te
ślady, myśli, i Litwa będzie wielka. Mały człowiek, myślał, jak umiał. Wymyślił, że wielkie zagrożenie dla Litwy stanowią polskie książki w szkolnej
bibliotece. Spali ksiązki i już będzie miał wielkie zwycięstwo.
Wyrzucano cenne książki na boisko, na spalenie. Z inicjatywy nauczycieli i naszych rodziców pozabieraliśmy wiele książek do domów. Nie
wiem, ile książek spłonęło, ale wiem, że dużo się uratowało. Czytaliśmy
później te książki, rozświetlały nam ponure lata wojny i uczyły patriotyzmu.
Były pisane ku pokrzepieniu serc i spełniały swe przeznaczenie. Jedną z
uratowanych książek zwróciłam w 1994 roku do biblioteki szkolnej w Pikieliszkach. Wróciła na swoje miejsce po 60-letniej tułaczce, nie znalazła
tam jednak swoich dawnych towarzyszek. Tamte książki rozproszyły się
gdzieś po świecie. Jest jednak ta pociecha, że wszystkie były czytane. Czy
ktoś zrozumie dzisiaj los tej książki, tułaczki? Czy ktoś się wzruszy, biorąc
ją do ręki?
Jakież dziwne i nieprzewidywalne są ludzkie dzieje. W 1936 roku
nauczycielka Pani Janina Drabowiczowa wpisała tę książkę do katalogu
i na tytułowej stronie napisała: „Szkoła Powszechna w Pikieliszkach”. Czy
mogła wówczas przypuszczać, wyobrazić? Nie mogła. Ona wiedziała, że
do tej szkoły będą przybiegać polskie dzieci, że będą czytać gromadzone
tam książki. Dziś polskie dzieci przybiegają nadal do tej szkoły, ale jakże
jest inaczej. W bibliotece nie ma tamtych książek, tylko ta jedna skromna
książka „Na tropach przyrody” uratowała się i wróciła. Świadczy o dawnej
świetności i o brutalnie przerwanej rzeczywistości, która wydawała się być
trwała. Nie ma tamtych książek, ale są ciągle polskie dzieci, o których zapomnieć nam nie wolno.

UNIWERSYTET

Nastała zima. Zasypało śniegiem, mróz był do minus 40 stopni. Przed
Bożym Narodzeniem odwiedził nas kuzyn Janusz. Lubiliśmy go, był zawsze wesoły, chętnie bawił się z nami. Studiował medycynę, lubił popisywać się swoimi wiadomościami. Teraz siedział przy stole i płakał. Mówił, że
nie będzie już studiować. Litwini zamknęli Uniwersytet Batorego.
20 listopada 1939 roku z Kowna do Wilna przybył profesor Koncius
w celu przejęcia kierownictwa Uniwersytetu. Ówczesne kierownictwo podjęło starania o umożliwienie prowadzenia dalszych wykładów oraz kontynuowanie rozpoczętych prac naukowych. Na Uniwersytecie było siedem
wydziałów, studiowało 3110 studentów. Wychodzący wówczas w Wilnie
„Kurier Wileński” w swym artykule z 23 listopada pisał: „Dzięki swej pracy
Uniwersytet nasz stał się centralnym punktem Wilna, pionem dominującym nad życiem naszym. Wierzymy gorąco, że naród litewski uszanuje
największy skarb Wilna i nie zgasi jasnego znicza kultury, w ożywczych
promieniach którego powstały największe dzieła geniuszów, których ziemia
nasza wydała”.
Nic nie pomogło. 15 grudnia był ostatnim dniem istnienia uczelni. Do
końca trwały kolokwia i zaliczenia, w Sali Anatomicum odbył się ostatni wy-

kład z anatomii profesora Michała Rejchera. Kuzyn Janusz opowiadał: sala
była wypełniona całkowicie, niektórzy nawet stali. Panowała absolutna cisza. Profesor ilustrował wykład rysunkami. W jego rękach łamała się kreda.
Skończył. „To był ostatni wykład, więcej wykładów nie będzie” – powiedział
i szybko wyszedł z sali.
Tego dnia słońce przepysznie rozświetlało otulone śniegiem Wilno.
Dziedzińcem Skargi po raz ostatni szedł uroczysty orszak profesorów i pracowników uczelni. Szli do kościoła Świętego Jana. Pochód otwierał rektor
profesor Stefan Ehrenkrentz. Zaczerwieniły się i zaczerniły na śniegu togi
profesorów. Zalśniły w słońcu insygnia uczelni, złote orły i kłosy z ruszczycowych łańcuchów na piersiach dziekanów. Oni szli w skupieniu i z godnością
na ostatnie akademickie nabożeństwo. Koniec wspaniałej wszechnicy Obojga Narodów, a powalił ją przecież nie obcy najeźdźca, tylko „brat” Litwin.
Przed samymi świętami Bożego Narodzenia profesorowie mieszkający
w budynku Uniwersytetu otrzymali nakaz natychmiastowej eksmisji, a studentom nakazano opuścić domy akademickie. W mroźną zimę „wrogowie
Wielkiej Litwy” zostają wyrzuceni na bruk.
Od lutego 1940 roku Uniwersytet rozpoczął tajne nauczanie. Ze względów konspiracyjnych wykłady odbywały się w małych grupach, wykładowcy
musieli kilkakrotnie powtarzać ten sam wykład. Medycynę skończyło 103
studentów, którzy otrzymali oryginalne dyplomy, gdyż zabrano z uczelni
pieczątki i blankiety. Na innych wydziałach absolwenci również otrzymali
dyplomy.
Nasuwa się pytanie: czy Litwini musieli niszczyć dorobek naukowy Uniwersytetu? Czy swoja wrogością musieli rozbudzać wrogość w Polakach?
Szalała wojna, a oni tu prowadzili swoja niepotrzebna wojnę.
Studenci w większości poszli do partyzantki, profesorowie także pracowali w podziemiu. Wspomniany rektor profesor historii Stefan Ehrenkrentz
pracował jako dozorca nocny i działał w konspiracji, aresztowany zmarł w
więzieniu na Łukiszkach. Profesor anatomii prawidłowej Michał Rejcher
pracował jako robotnik budowlany. Profesorowie Witold Sylwanowicz i
Władysław Dziewulski trudnili się szewstwem. Mijały lata, trwała straszna
wojna, a Litwini wciąż nie rozumieli, że mamy wspólnego wroga i że tak jak
za czasów naszej świetności powinniśmy się zjednoczyć. Polacy walczyli z
najeźdźcami, a Litwini wspólnie z okupantem walczyli z Polakami. W 1943
roku w Wilnie byli Niemcy, a w szeregi polskiego podziemia wszedł wyjątkowo szkodliwy agent litewski Marijonas Podobas, współpracujący z Gestapo.
Władze Armii Krajowej wydały na niego wyrok, który wykonano. W odwecie
Litwini aresztowali stu Polaków, w tym profesorów: dziekana Wydziału Sztuk
Pięknych Ludomira Śledzińskiego, dziekana Wydziału Humanistycznego
Jana Oczkę, Tadeusza Czeżowskiego, Mieczysława Gutkowskiego, profesor prawa skarbowego. Tego ostatniego i dziewięć innych osób, w tym światowej sławy onkologa Kazimierza Pelczara, tej samej nocy zamordowano
w Ponarach. Dziś trudno pojąć tę bezmyślną ogłupiałą wściekłość. Mord,
którego nie sposób wyprzeć się przed światem. Świat jednak się tym nie
interesuje, nie wie. A my, Polacy, nie pamiętamy, nie mówimy, nie żądamy,
tylko… przepraszamy.
Po wojnie żyjący profesorowie i kadra naukowa wyjechali do PRL i
pracowali na wielu uniwersytetach w Toruniu, Krakowie, Gdańsku, Lublinie,
Białymstoku.
						
cdn.
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SPORT

EWA, MAZURSKA OLIMPIJKA
Za kilka dni (9 lutego) w południowokoreańskim Pjongczang zapłonie olimpijski
znicz, a potem przez ponad dwa tygodnie będziemy się emocjonować rywalizacją
najlepszych na świecie przedstawicieli 15 zimowych dyscyplin sportu. Giżycczan na
igrzyskach nie obejrzymy, ale warto przypomnieć, że niegdyś i my mieliśmy za kogo
mocniej trzymać kciuki.
W latach dziewięćdziesiątych Polskę w zmaganiach olimpijskich dwukrotnie reprezentowała panczenistka Ewa Justyna Wasilewska z domu
Borkowska (na zdjęciu), która swoją przygodę ze sportem rozpoczynała
w Giżycku, gdzie urodziła się w roku 1967. Łyżwiarskie szlify zdobywała pod
okiem Bohdana Tubilewicza, Katarzyny Limanowskiej i Danuty Jelec, a po wyjeździe znad Niegocina reprezentowała barwy SMS Zakopane, stołecznego Marymontu oraz dwóch elbląskich klubów: Orła i Olimpii.
Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Ewa Wasilewska była
jedyną w kraju godną rywalką utytułowanej Erwiny Ryś - Ferens – 4-krotnej olimpijki, zdobywczyni trzech medali na mistrzostwach świata, 83-krotnej
mistrzyni kraju, która podczas swej kariery aż 50 razy biła rekordy Polski. Dorobek giżycczanki nie jest aż tak okazały (choć imponujący), ale i tak stawia

ją w gronie najlepszych zawodniczek
w historii panczenów nad Wisłą. Nasza
krajanka aż 54 razy stawała na podium mistrzostw Polski (w tym 31-krotnie na
jego najwyższym stopniu), dwa razy ustanawiała także rekord kraju w wieloboju. Na międzynarodowej arenie pani Ewie nie szło już tak dobrze (najwyższe
– 10. miejsce – zajęła ćwierć wieku temu podczas mistrzostw Europy w holenderskim Heerenveen, w pozostałych startach plasowała się w drugiej i trzeciej
dziesiątce). W roku 1992 Wasilewska zadebiutowała w Zimowych Igrzyskach
Olimpijskich w Albertville, plasując się na 19., 14. i 24. pozycji w wyścigach na
1000, 1500 i 3000 metrów. Dwa lata później podczas w Lillehammer zmagania
na 3 km ukończyła na 16. miejscu, a dystans 1500 metrów szybciej od niej
pokonało 17 rywalek.
Bogusław Zawadzki

Rok 1978. 11-letnia Ewa Borkowska (pierwsza z prawej) z koleżankami z SP 2 przed zawodami w Olecku. Z lewej stoi Bohdan Tubilewicz
(nauczyciel wf w Szkole Podstawowej nr 2), trzeci z prawej Zenon Łukowski (dyrektor „Dwójki)

Fot. www.gizycko.pl

Fot. Archiwum prywatne
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Rok 2011. Ewa Wasilewska w towarzystwie marszałka województwa
Jacka Protasa i wicewojewody Jana Maścianicy przecina wstęgę podczas uroczystości otwarcia giżyckiego lodowiska

Giżycko wzorem do naśladowania

Powiedzieć, że jesteśmy – nie tylko jako miasto, ale również jako powiat – potęgą w sporcie szkolnym, to jakby nie
powiedzieć nic. W roku szkolnym 2016/2017 Giżycko dosłownie zmiażdżyło konkurencję, wygrywając wszystko, co
było do wygrania. Podsumowanie uczniowskiego współzawodnictwa odbyło się w połowie grudnia minionego roku
podczas IX Gali Warmińsko - Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w olsztyńskim Urzędzie Wojewódzkim.
W kategorii miejskich szkół podstawowych bezapelacyjnie triumfowała giżycka „Siódemka”, a na drugiej pozycji sklasyfikowano naszą SP
4. Dwa miejsca na podium szkoły znad Niegocina zajęły także w kategorii gimnazjów, w której triumfowało Gimnazjum nr 1, a Gimnazjum nr
2 uplasowało się na miejscu trzecim. Nic zatem dziwnego, że Giżycko
wygrało również ogólną punktację w kategorii miast. A że na wysokości
zadania stanęli także uczniowie miejscowych szkół średnich, nazwa

naszego miasta pojawiła się przy jedynce w łącznej klasyfikacji powiatów. Ranking placówek ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2016/2017
otworzyło II LO, na miejscu trzecim znalazł się „Pierwszy Ogólniak”, a
w czołowej dziesiątce – na miejscu ósmym – całoroczną rywalizację
zakończył Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.
A tak wyniki współzawodnictwa w kontekście wielkiego sukcesu
Giżycka podsumował olsztyński portal „Wama – Sport”:

Sport szkolny łączy wszystkich, bo trudno jest odmówić pomocy dzieciom. Ale nie ulega też wątpliwości, że są środowiska,
które mogą pochwalić się szczególnymi osiągnięciami. I nie trzeba tu dokonywać szczególnej analizy. Wszystko zależy od
ludzi, którzy mają wpływ na rozwój kultury fizycznej. Od tych, którzy pracują w samorządach i od tych, którzy bezpośrednio
zajmują się wychowaniem, także fizycznym, młodzieży. Od wielu lat ewenementem pod tym względem jest Giżycko, które
potrafiło znaleźć optymalny balans na wszystkich poziomach sportu. Nie ma tu wielkich zespołów ligowych, które stają się
dla samorządów ogromnym obciążeniem. Nie ma tu pseudozawodowstwa, sprowadzania gwiazd, jest natomiast logiczna,
spójna strategia rozwoju kultury fizycznej, nie tylko dostosowana do warunków naturalnych, ale tez wychodząca naprzeciw
zapotrzebowaniu środowiska. To, że w Giżycku od lat rozwija się żeglarstwo, to normalne, ale zbudowanie hali lodowej nie
było sztuką dla sztuki, gdyż znakomicie funkcjonują nad Niegocinem sekcje łyżwiarskie, a młodzież i starsi bawią się w hokej
na lodzie. Niech profesjonalne teamy szukają oparcia w sponsorach, bo ich poparcie będzie świadectwem klasy sportowej
zespołu, natomiast samorząd powinien zadbać o jak najszerszą i atrakcyjną ofertę sportową dla mieszkańców.
											
Bogusław Zawadzki
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WYGRAJ BILET, ZOBACZ GLADIATORÓW!
Przed nami trzecia odsłona Giżyckiej Nocy Gladiatorów, organizowana przez klub „International Association of Krav Maga Warriors”,
a współfinansowana z miejskiego budżetu. Gala sportów walki w hali
COS – OPO odbędzie się 24 lutego, a poprowadzi ją – podobnie jak
dwie poprzednie edycje – Łukasz „Juras” Jurkowski. Zaplanowanych jest dziesięć pojedynków (osiem w formule MMA, dwie w
K1), a w klatce zobaczymy m.in. siódemkę reprezentantów giżyckiego
MMA Fighter: Gabrielę Kozik, Daniela Aptacego, Fryderyka Omaka, Marcina Obeka, Rafała Gregorczyka, Pawła Ejsmonta i Piotra Pestę. W ostatniej z trzech walk wieczoru
giżyckiej publiczności przypomni się niezwyciężony nad Niegocinem
Arkadiusz „Motyl” Dembiński (na zdjęciu podczas ubiegłorocznej zwycięskiej walki z Portugalczykiem Janu Malkriado Cruzem).
Bilety na lutową galę są już dostępne w Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, a dzięki uprzejmości organizatora GNG Tomasza
Dembińskiego można je także wygrać w naszym konkursie. Aby
zachować szansę na zdobycie jednej z trzech wejściówek należy prawidłowo odpowiedzieć na pytanie: jaką nazwę nosiła pierwsza
„Mazurska Noc Gladiatorów 2016”? Na odpowiedzi czekamy do 9 lutego do godz. 15.00 (e-mail: redakcja@gizycko.pl).
				
Bogusław Zawadzki

Mamry szykują się do wiosny

W połowie stycznia przygotowania do rundy rewanżowej czwartej ligi
rozpoczęli piłkarze giżyckich Mamr.
Wiosną drużynę znad Niegocina poprowadzi Zbigniew Marczuk
(wcześniej pracujący m.in. w Starcie
Kozłowo, MKS Korsze i Mrągowii Mrągowo), który zastąpił Przemysława
Kołłątaja (odszedł do MKS Ełk). W
Zbigniew Marczuk, trener gipierwszych zajęciach na „Orliku” przy
życkich czwartoligowców
SP 7 uczestniczyło 12 zawodników. O
tym, jak ostatecznie będzie wyglądała kadra „Gieksy” w rundzie wiosennej, przekonamy się niebawem, trwają bowiem rozmowy dotyczące
uzupełnienia składu. Jedynym potwierdzonym „nowym” graczem jest
na razie doskonale znany giżyckim kibicom Rafał Darda (niespełna
30-letni obrońca, wychowanek Mamr), który wraca do macierzystego
klubu po 2,5-letniej przerwie). W okresie przygotowawczym giżycczanie mają rozegrać dziewięć spotkań kontrolnych (wszystkie poza
Giżyckiem), szlifując formę w starciach z Orlętami Reszel, Vęgorią Węgorzewo, MKS Ełk, Romintą Gołdap, MKS Korsze, Mrągowią Mrągowo, Śniardwami Orzysz i Czarnymi Olecko. Czwartoligowe rozgrywki
zostaną wznowione w połowie marca (o ile – rzecz jasna – pozwoli na
to aura), a pierwszym rywalem podopiecznych trenera Marczuka będą
Błękitni Pasym (z którymi jesienią Mamry wygrały 5:0). Na półmetku rozgrywek drużyna znad Niegocina plasuje się na 8. miejscu z dorobkiem
20 punktów i bilansem bramkowym 26:18.
bz

Młodziczki nie do zatrzymania

Mecz Polska – Litwa w Giżycku?

Wykorzystując przerwę w rozgrywkach ligowych hokeiści Masters
Giżycko wzięli udział w II Turnieju o Puchar Prezydenta Ciechanowa.
Rywalizację z gospodarzami oraz drużynami z Przasnysza i Działdowa
giżycczanie zakończyli na trzecim miejscu.
– Impreza odbyła się na otwartym lodowisku, graliśmy w składach
czteroosobowych, na mniejsze bramki, bez bramkarzy – opowiada prezes „Mastersów” Jerzy Gawarecki. – Dla nas to były kompletne
nowości, ale i tak poradziliśmy sobie całkiem nieźle.
Giżycczanie ulegli Orłom Przasnysz 2:3 i Stalowym Rekinom
Działdowo 3:6, a w starciu o „brąz” ograli Ice Team Ciechanów 6:3.
Pięć goli dla ekipy z Mazur zdobył Daniel Rocki, trzykrotnie trafił
Mateusz Pawelecz, dwa trafienia zaliczył Julian Witkowski,
a jedno Krzysztof Rutkowski. 24 lutego „Mastersi” wracają do
zmagań o drugoligowe punkty – tego dnia na giżyckim lodowisku gościć będziemy Legion Warszawa, Husarię Białystok i Gelve Wilno. Ale
niewykluczone, że przedsmak wielkiego hokeja poczujemy już tydzień
wcześniej. Giżycko jest bowiem poważnym kandydatem do zorganizowania towarzyskiej potyczki młodzieżowych reprezentacji Polski i Litwy.
Trwają rozmowy z Polskim Związkiem Hokeja na Lodzie.
bz

Siatkarki MOSiR Giżycko po raz szósty z rzędu wygrały turniej w
ramach ligi wojewódzkiej młodziczek (tym razem w Dobrym Mieście),
czyniąc tym samym kolejny krok w stronę awansu do finałów wojewódzkich z udziałem czterech najlepszych ekip Warmii i Mazur. Aby
osiągnąć ten cel podopieczne Iwony Kochanowskiej muszą
zająć co najmniej drugie miejsce w ostatnim turnieju eliminacyjnym,
zaplanowanym na 18 lutego w Elblągu (nasze siatkarki zmierzą się
tam z gospodyniami i olsztyniankami). Jeśli giżycczanki awansują do
najlepszej czwórki regionu (a po komplecie zwycięstw w dwunastu
meczach trudno przewidywać inną opcję), zagrają w dwóch turniejach
finałowych, po których najlepsze trzy zespoły uzyskają prawo gry w
ćwierćfinale Mistrzostw Polski. 		
bz

Jest moc? Jest!

23

24

SPORT

Zwyciężyły Gwiazdy i… Bartuś Frączek!

Bramkarz w „kopanej” to podstawa, ale okazuje się, że i bez „etatowego” golkipera można odnieść sukces,
co pod koniec grudnia udowodniła w Giżycku drużyna Gwiazd, po raz czwarty wygrywając „Turniej z
Gwiazdami”. Zmagania w hali COS-OPO zwieńczyły tradycyjny Turniej Łukasza Brozia, w którym swoje
piłkarskie umiejętności zaprezentowali adepci futbolu w wieku 6-10 lat.
Zwycięstwo Gwiazd dziwić nikogo nie powinno, wszak w najlepszym
zespole wystąpili gracze ekstraklasowych, pierwszo- i drugoligowych
klubów, m.in. wspomniany Łukasz Broź (Legia Warszawa), Patryk
Kun (Arka Gdynia, uznany za najlepszego zawodnika turnieju), Daniel
Łukasik (Lechia Gdańsk – to właśnie on stał między słupkami bramki
mistrzowskiego teamu), Szymon Łapiński, Tomasz Bańkowski (obaj Jagiellonia Białystok, drużyna juniorów), Mateusz Broź
(Siarka Tarnobrzeg), Dominik Kun (Pogoń Siedlce), Arkadiusz
Mroczkowski (Huragan Morag) czy Piotr Żemło (Wisła Puławy).
Drugie miejsce w imprezie zajęli czwartoligowcy z MKS Korsze, którzy
Gwiazdom ulegli dopiero po rzutach karnych (w regulaminowym czasie
gry był remis 2:2, a wcześniejsze grupowe starcie obu ekip także zakończyło się podziałem punktów). Podium uzupełnili futboliści ełckiego MKS,
w meczu o brąz lepsi od Mamr Giżycko. Na pozycji piątej sklasyfikowano Vęgorię Węgorzewo, a stawkę zamknęła amatorska Reprezentacja
Giżyckiej Halówki. Przed najważniejszymi meczami grudniowej imprezy
odbyła się licytacja sportowych gadżetów, przekazanych przez piłkarzy
Gwiazd. Nowych właścicieli znalazły m.in. koszulki Łukasza Brozia, Da-

niela Łukasika i Patryka Kuna, a także piłki z autografami graczy Legii
Warszawa oraz kalendarz i proporczyk mistrza Polski. Dochód z licytacji
przekazano na leczenie i rehabilitację 2,5-letniego giżycczanina Bartusia Frączka. 		
Bogusław Zawadzki

Nadzieje giżyckiej piłki – młodzi piłkarze Szkółki Piłkarskiej „Gol” –
podczas odprawy z trenerem Marcinem Łobodzińskim

Gdyby w futbolu przyznawano punkty za wrażenie artystyczne, Rafał
Darda z pewnością uzyskałby wysokie noty za „szpagat”, a Reprezentacja Giżyckiej Halówki nie zakończyłaby zmagań na ostatnim miejscu

W meczu o „pudło” Mamry Giżycko przegrały z MKS Ełk 0:2, choć
wcześniej w grupie giżycczanie pokonali trzecioligowca. Atak ełczan
powstrzymują: Artur Kropiewnicki (z prawej) i Mariusz Rutkowski

Na parkiecie Karolina, Radosław i Bartuś Frączkowie. Rodzina (prawie
w komplecie – brakuje tylko starszego synka Oliwiera) podziękowała
organizatorom i uczestnikom licytacji na rzecz 2,5-latka. Rehabilitacja
chłopca przynosi naprawdę wspaniałe efekty

Prezes GKS Mamry Giżycko Janusz Sygnowski (pierwszy z prawej)
został nowym właścicielem koszulki Legii Warszawa, a stojący obok
niego piłkarz „Gieksy” Błażej Drężek wylicytował piłkę z autografami
mistrzów Polski. Koszulkę podpisuje Łukasz Broź

