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BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Wrzesień był miesiącem dobrych wieści. Najpierw pojawił
się ranking miast powiatowych opracowany przez zespół doradczy „Curulis – Doradztwo”, w którym Giżycko zajęło świetne
4. miejsce w Polsce pod względem wydatków mieszkańców na
usługi komunalne! Ranking miał na celu zbadanie poziomu wydatków, jakie ponosi przeciętna czteroosobowa rodzina za wodę
i odprowadzania ścieków, opłat za odpady, stawek podatku od
nieruchomości oraz ile kosztuje komunikacja publiczna i jak wysokie są opłaty za parkowanie. Uzyskane miejsce w rankingu
świadczy o tym, że Giżycko posiada jedne z najniższych opłat
za korzystanie z usług komunalnych wśród wszystkich miast
powiatowych w Polsce. Cieszę się, że dzięki profesjonalizmowi
Zarządu „Wodociągów”, racjonalnej polityce podatkowej i trafnym decyzjom możemy cieszyć się niskimi opłatami w sferach,
w których one od nas zależą, bo np. na ceny paliw czy żywności
wpływu nie mamy…
Kilka dni później otrzymaliśmy informację, że Giżycko zostało laureatem XI edycji Konkursu „Samorząd Przyjazny Firmom
2017”, organizowanego przez Instytut Europejskiego Biznesu.
Wyróżnienie kierowane jest do miejscowości, w których siedzibę ma minimum dziesięć dynamicznych firm wyróżnionych
tytułem „Geparda Biznesu” i minimum trzy firmy z tytułem
„Brylantu Polskiej Gospodarki”. Wyróżnienie „Gepard Biznesu”
otrzymują firmy, których wartość rynkowa w ciągu roku wzrosła
o więcej niż 10%, natomiast „Brylant Polskiej Gospodarki” trafia do przedsiębiorstw, których wartość rynkowa wynosi więcej
niż 40 mln zł. Bardzo się cieszę, że nasze firmy rozwijają się i
inwestują. Przez ostatnie cztery lata dużo rozmawialiśmy i za-

leżało mi na integracji środowiska
oraz wzajemnej
wymianie oczekiwań. Sądzę, że to
się udało i zaczęło
znakomicie funkcjonować. Życzę
powiedzenia
w
dalszym rozwoju!
I na koniec
coś z dziedziny
promocji, kultury,
a nawet historii.
Nasza sierpniowa
„Operacja Boyen” zyskała uznanie kapituły tegorocznej edycji konkursu „Pro Warmia Mazury”. Przyznano nam Nagrodę
Główną w kategorii „promocja ogólna” i tym samym nasza
„Operacja” okazała się najlepszym działaniem promocyjnym
na Warmii i Mazurach w 2018 roku! Na ten sukces pracowała
cała (nomen omen) armia ludzi. Bardzo dziękuję za znakomitą
współpracę. Wszystkie te nagrody i wywróżenia traktuję jako
nasze wspólne, jako nagrody giżycczan i naszych przyjaciół,
bo tylko zgoda i współpraca są zdolne do zbudowania pozytywnych rzeczy. Jest jeszcze dużo do zrobienia, ale – jak widać – dużo też udało się już zrobić. Tak trzymajmy!
Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Giżycka

Dziękujemy, Pani Elżbieto!
Kończy się niezwykle ważny rozdział w historii Ratusza i całego Giżycka – na emeryturę (po 40 latach pracy zawodowej, w tym ponad 22
na stanowisku skarbnika miasta) odchodzi bowiem Elżbieta Ołoszczyńska. Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej ustępująca pani
skarbnik życzyła wszystkim radnym sukcesów, owocnej pracy „pro publico bono” oraz łatwych i bogatych budżetów. Funkcję głównego zarządcy miejskimi finansami powierzono Dorocie Wołoszyn, która
od marca 2015 roku była zastępcą Elżbiety Ołoszczyńskiej.
						
bz

Fot. Bogusław Zawadzki
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Elżbieta Ołoszczyńska i marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin

Zapętliło się na rondzie Miasto z kolejną dotacją
Wykonawcy nie udało się wywiązać z umowy – 30 września budowa długo oczekiwanego ronda na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej i
Świderskiej z szosą Obwodową nie została ukończona. Nie jest to, niestety, koniec niedobrych wiadomości. Kilka tygodni temu prace zostały
bowiem przerwane i – mimo zapewnień wykonawcy o ich rychłej kontynuacji – nie wznowiono ich do chwili oddania do druku tego wydania
miesięcznika. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że trwa kompletowanie
dokumentacji, która pozwoliłaby na otwarcie zjazdu na ul. Świderską.
O wyjaśnienie chcieliśmy poprosić u źródła, czyli w olsztyńskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Niestety, rzecznik
inwestora pod koniec września przebywał na urlopie, a zastępujący go
urzędnik nasze pismo z pytaniami dotyczącymi sytuacji na budowie pozostawił bez odpowiedzi. 				
bz

Dobre wieści nadeszły kilka dni temu z Olsztyna. Nasze
miasto otrzymało dotacje na kolejne termomodernizacje. Po
obiektach użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, przychodnia, hala sportowa i budynek MOPS) przyszedł czas na zasoby mieszkalne. W przyszłym roku (dopiero wówczas zostaną
ogłoszone przetargi) nowe oblicze zyskają budynki komunalne
przy ul. Konarskiego 17, 19, 19a i 23, Wilanowskiej 2 i Jeziornej
10. Planowana jest izolacja fundamentów, ścian zewnętrznych i
stropów, remonty klatek schodowych i elewacji, wymiana okien i
drzwi klatek schodowych. Łączny koszt termomodernizacji to ponad 1,2 mln złotych, dofinansowanie wynosi 644, 5 tys. złotych,
czyli ponad 50%.
					
bz
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AKTUALNOŚCI

Na kogo postawią giżycczanie?

Wyborcza karuzela wchodzi na najwyższe obroty. 21 października pójdziemy do urn, by losy naszego miasta
powierzyć 22 spośród 86 kandydatów (reprezentujących trzy komitety), ubiegających się o mandaty członków
Rady Miejskiej i burmistrza Giżycka. Do głosowania uprawnionych jest 23 454 mieszkańców miasta nad
Niegocinem.

Kazimierz Smolak, czyli człowiek - orkiestra giżyckich wyborów. To
on od prawie czterech dekad czuwa nad organizacją wszystkich wyborów w naszym mieście. „Pamiętam czasy, gdy z rana woziło się goździki dla osób, które jako pierwsze pojawiły się w lokalach” – wspomina
pan Kazimierz

… dla mieszkańców, a dokładniej: dla ich portfeli. Ekonomiści i
analitycy z firmy doradczej „Curulis” opracowali ogólnopolski ranking
wydatków komunalnych, za kryterium oceny uznając wydatki na usługi
komunalne statystycznej czteroosobowej familii. Jest dobrze, by nie
powiedzieć: znakomicie! W stawce 339 miast powiatowych Giżycko
uplasowało się bowiem na 4. pozycji! Taniej niż u nas jest tylko w Kozienicach, Działdowie i Rawie Mazowieckiej. Z miast ościennych najwyżej – na 21. miejscu – sklasyfikowano Kętrzyn, na 36. Pisz, a na 49.
Mrągowo. W pierwszej setce rankingu zabrakło miejsca m.in. dla Ełku
(w wielu sytuacjach stawianego Giżycku za wzór), pod koniec stawki
znalazły się: Węgorzewo, Olecko i Gołdap.
– Ten ranking traktuję jako swoistą ocenę naszych działań w ostatnich latach – komentuje wyniki burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz. – W tej kadencji nie podnosiliśmy podatków, obniżyliśmy cenę
za wodę i ścieki, realnie skalkulowaliśmy opłaty za odpady, wprowadzili-

śmy bezpłatną komunikację miejską. Mamy też w mieście bezpłatne parkingi. To wszystko ma wpływ na naszą świetną pozycję w zestawieniu.
Z ustaleń „Curulisa” wynika, iż w Giżycku roczne koszty statystycznej rodziny wynoszą
1605,17 zł i są o 295 zł
wyższe niż w najwyżej
sklasyfikowanych Kozienicach. Dla porównania:
w znajdujących się na
przeciwległym biegunie
Tarnowskich
Górach
mieszkańcy płacą średnio aż o 2304 zł więcej
niż giżycczanie.
bz

Fot. Bogusław Zawadzki

W tegorocznych wyborach Giżycko będzie podzielone na 4 okręgi i
12 obwodów, w tym 3 zamknięte (szpital, Areszt Śledczy, Dom Pomocy
Społecznej). Z jednego z okręgów (nr 1) do Rady wejdzie 6 osób, z pozostałych trzech – po 5. W porównaniu z ostatnimi wyborami nastąpiły
zmiany w lokalizacji siedzib obwodowych komisji. W tym roku nie będzie lokali wyborczych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Mamry”, Zespole
Szkół Zawodowych, Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych
oraz w dawnej Szkole Podstawowej nr 6 (obecnie mieści się tam siedziba Centrum Integracji Społecznej). Po raz pierwszy natomiast głosy
będzie można oddawać w budynku Urzędu Miejskiego (w sali konferencyjnej). Lokale wyborcze będą czynne w godz. 7.00 - 21.00, każdy
wyborca otrzyma cztery karty do głosowania (na burmistrza, do Rady
Miejskiej, Rady Powiatu i do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego). Aby głos został uznany za ważny, należy postawić na karcie
znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) tylko przy jednym
nazwisku.
Uwaga! Nazwiska kandydatów na burmistrza Giżycka i na radnych prezentujemy na str. 11., zaś spis lokali wyborczych – na str. 14.
				
Bogusław Zawadzki

Jesteśmy miastem przyjaznym…

Burmistrzów dwóch

Historyczne ujęcie. Poznają Państwo dżentelmena po lewicy, ściskającego prawicę burmistrza Wojciecha Iwaszkiewicza? Tak,
tak, to Jan Grabowski, były szef giżyckiego Ratusza. Kiedy na początku lat dziewięćdziesiątych przejmował stery w mieście, obecny burmistrz był jeszcze uczniem „Ogólniaka”, a kiedy w roku 1998 ówczesny
włodarz kończył swoją przygodę z Urzędem, Wojciech Iwaszkiewicz
właśnie wrócił do Giżycka z dyplomem świeżo upieczonego magistra
inżyniera. Dziś sam jest burmistrzem, a Jan Grabowski (mieszkający
za granicą) – jak widać – czasami „wpada” na Mazury z niezapowiedzianą (acz zawsze miłą) wizytą.
bz

Samorządowa przeszłość i teraźniejszość – były burmistrz Jan Grabowski (z lewej) i obecny Wojciech Iwaszkiewicz
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U schyłku lata – lub jak kto woli: na progu jesieni –
przypomnieliśmy sobie „Przedwiośnie”. 8 września
w ramach „Narodowego Czytania” fragmenty dzieła
Stefana Żeromskiego można było usłyszeć w 2955
miejscach w Polsce (np. pod wodą w Świnoujściu czy
pod ziemią w Opatowie) i na świecie (do akcji włączyli
się nawet polarnicy na Antarktydzie). W Giżycku
koordynatorem przedsięwzięcia była tradycyjnie
Miejska Biblioteka Publiczna, na zaproszenie której
odpowiedziało w tym roku 27 lektorów.			
		
Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Poczytaliśmy o szklanych domach

Czyta Lidia Należyty, słucha Grażyna Imporowicz

Zbigniew Waszkielewicz (pierwszy z lewej) w „rozmowie” z Ryszardem Należytym. Pierwsza z prawej Maria Gamdzyk, obok Mirosław
Drzażdżewski

Fot. Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki
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Młode pokolenie giżycczan reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1

„PRZEDWIOŚNIE” CZYTALI: Małgorzata Czopińska, Adriana Dobosz, Mirosław Drzażdżewski, Maria Gamdzyk, Bożena Giedziuszewicz, Grażyna Imporowicz, Wojciech Iwaszkiewicz, Robert Kempa, Krzysztof Kossakowski, Jacek Łożyński, Lidia Należyty, Ryszard Należyty, Ewa Ostrowska, Jolanta Piotrowska, Iwona Rosa,
Marta Rudy, Wiktoria Sokołowska, Stanisław Stelmasiewicz, Ewa Sylwestrzak, Elżbieta Tomaszewska, Zbigniew Waszkielewicz, Hanna Zawalich oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1: Gabriela Biernikowicz, Piotr Grygianiec, Weronika Sieredzińska, Zuzanna Winiarz i Natasza Zaniewicz (opiekunowie: Jolanta Kiezik, Maria Kozielska
i Krystyna Chrapowicka)

Selfie z Kubą po zwycięstwie Zlicytują złoty pierścień
Silna grupa znad Niegocina pod „dowództwem” komendanta straży
miejskiej Macieja Ambroziaka udała się z misją specjalną do bułgarskiej Warny. Celem było wsparcie siatkarskiej reprezentacji Polski,
która po dwóch z rzędu porażkach w mistrzostwach świata znalazła się
w arcytrudnej sytuacji.
Oszałamiający doping
giżycczan (których nie
dało się nie zauważyć w
warneńskiej hali) sprawił
cuda, bo broniący tytułu
„Biało-Czerwoni” wręcz
zmietli z parkietu bardzo
mocnych Serbów. Po
meczu pomocy w wykonaniu pamiątkowego
selfie naszym kibicom
udzielił – a jakże! – pochodzący z Giżycka
nasz król środka bloku
Jakub Kochanowski.
bz

Na wyjątkowy koncert
„Opiekun rodzinny – nie
musi być sam” zaprasza
giżycczan Stowarzyszenie
na rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk”.
Impreza odbędzie się 13
października (godz. 17.00)
w sali bankietowej „Biłas i Synowie’ na pasażu Portowym, a w jej programie znajdują się m.in. wykłady i występy artystyczne. Prelekcję na
temat nowotworów w powiatach: giżyckim i węgorzewskim wygłosi
specjalista medycyny paliatywnej Maciej Adamski, zaś o niezwykle istotnej roli opiekuna osób chorych opowie prezes Stowarzyszenia
„Promyk” Maria Popieluch. O oprawę artystyczną wydarzenia zadbają: zespół „Ale - Babki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach i
Nina Woynarowska, można będzie również zobaczyć pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu podopiecznych Mariusza Korzeba.
Podczas koncertu planowana jest ponadto licytacja złotego pierścienia,
z której dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację 6-letniego podopiecznego Hospicjum Domowego w Giżycku Antosia Żochowskiego, zmagającego się z dystrofią mięśniową.
bz
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INWESTYCJE

Kończy się kadencja, ale nie inwestycje

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Tradycyjnie w tym miejscu zapraszamy Państwa na spacer po Giżycku, a dokładniej: po miejskich inwestycjach.

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Nowoczesna siedziba Miejskiej Bazy Sportów Wodnych – widok z lotu ptaka i od wewnątrz

Fot. Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Jedno boisko (z torem rolkarskim i rampą) przy SP 4 jest już gotowe. Niedługo rozpocznie się budowa drugiego

Nieco inne spojrzenie na budowę kładki na kanale Łuczańskim. W górnej części zdjęcia: plac pod miejsce spotkań

Fot. Bogusław Zawadzki

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski

Kolejne obiekty po termomodernizacji. Z lewej Przedszkole Miejskie nr 4 przy ul. Jagiełły, z prawej – przychodnia przy ul. Wodociągowej. Trwają
prace w Przedszkolu Miejskim nr 1 przy ul. Drzymały. Na tej ostatniej zostanie wkrótce wyremontowany także chodnik

Dobiegają końca roboty ziemno - budowlane między ul. Mickiewicza
i Konarskiego

CUDZE CHWALIMY, SWEGO NIE ZNAMY

Brylant z innej planety
Świetnie radzi sobie zarówno z patelnią, jak i z…
mikrofonem. O tym pierwszym na co dzień mogą
przekonać się głównie warszawiacy, o drugim od
niedawna wie cała Polska. Giżycczanin Tomasz
Wołodkowicz – obecnie szef kuchni i zastępca
menagera w jednym ze stołecznych lokali - podbił
bowiem serca widzów i jurorów znakomitym występem
w telewizyjnym „The Voice of Poland”.
Śpiewać uwielbia (nie mniej niż gotować), śpiewa więc „od kołyski”, ale w jego muzycznym CV – oprócz drobnych sukcesów w kilku
lokalnych konkursach wokalnych – jest jeszcze dużo wolnego miejsca.
Udział w „The Voice” to prawdziwa „petarda” w jego 22-letnim życiu, a
zarazem spełnienie jednego z największych marzeń.
– Byłem przeszczęśliwy, gdy po castingu dostałem maila z zaproszeniem na „przesłuchania w ciemno” – mówi Tomasz Wołodkowicz. – To ten etap w studio, w którym jurorzy nie widzą wykonawcy,
a jedynie słyszą jego głos. Szczerze mówiąc, nie za bardzo wierzyłem
w to, że przejdę dalej. Na castingach prawie wszyscy moi konkurenci
byli absolwentami szkół muzycznych, członkami chórów lub zespołów
z jakimś muzycznym dorobkiem. Myślałem sobie wówczas: „Co ja tu,
kurczę, robię? Ja, zwykły kucharz z Mazur, wokalny samouk bez fachowego przygotowania”.
Zaśpiewał przepięknie, choć na szali ryzyka postawił bardzo dużo.
Na repertuarze wielkiego mistrza Zbigniewa Wodeckiego wyłożyły się już bowiem całe armie zdolnych wokalistów. Tomasz Wołod-

Fot. Bogusław Zawadzki
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Kochani, zawsze miejcie odwagę, by spełniać swoje marzenia – takie
jest przesłanie Tomasza Wołodkowicza do Czytelników „Mojego Giżycka”

kowicz nie poległ. Okiełznał emocje, które były tak ogromne, że ani
wyjścia na scenę, ani samego występu, ani większości tego, co do
powiedzenia miała czwórka muzycznych ekspertów, giżycczanin kompletnie nie pamięta. Kojarzy jedynie, że zapytano go o to, czy jest Polakiem, pamięta też moment przytulenia przez Patrycję Markowską, do grupy której zdecydował się dołączyć. Resztę zobaczył już
podczas emisji w telewizyjnej „Dwójce”.
– Pod koniec występu miałem zamknięte oczy i tak naprawdę szokiem było dla mnie to, że odwróciło się dwoje jurorów – opowiada pan
Tomasz. – Ostatecznie wybrałem Patrycję, choć po cichu liczyłem, że
odwróci się Grzegorz Hyży.
Oceniający nie szczędzili komplementów pod adresem młodego
piosenkarza. Jakże ogromne było także ich zaskoczenie, gdy dowiedzieli się, że 22-latek nigdy nie pobierał lekcji śpiewu. „Jesteś człowiekiem z innej planety” – stwierdził Michał Szpak, Piotr Cugowski
napomknął coś o „wielkim talencie od natury”, a Grzegorz Hyży o
„kolejnym brylancie do oszlifowania”. O tym, jak reprezentantowi naszego miasta poszło w kolejnym etapie programu, przekonamy się już
w październiku. Oglądajcie Państwo „voicowe bitwy” i trzymajcie kciuki
w każdą sobotę w TVP 2!
Bogusław Zawadzki

Uznał, że warto związać się z Wartą

Co można w Polsce kupić za 9,50 zł? Większość z Państwa odpowie zapewne, że niewiele i będzie to – oczywiście
– prawda. Okazuje się jednak, że dysponując taką kwotą można stać się… właścicielem jednego z najbardziej
zasłużonych klubów piłkarskich w naszym kraju.
Właśnie za niecałe 10 złotych pierwszoligową Wartę Poznań (klub
ze 106-letnią tradycją, dwukrotny mistrz i pięciokrotny wicemistrz Polski) pod koniec wakacji kupił Bartłomiej Farjaszewski, przedsiębiorca z Lubonia. Jeśli zachodzą Państwo w głowę, dlaczego
mazurski miesięcznik informuje o biznesowo - sportowych ruchach
w Wielkopolsce, śpieszymy z wyjaśnieniem. Otóż 35-letni inwestor to eks-giżycczanin, absolwent naszego II Liceum
Ogólnokształcącego, były piłkarz Mamr Giżycko! Po
ukończeniu poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego „Faja” – bo
tak nazywali go koledzy – zajął się działalnością promocyjną i handlową. Obecnie w jego firmie (zajmującej się m.in. importem gadżetów
reklamowych, głównie z krajów azjatyckich) zatrudnionych jest 25
osób. Oczywiście wspominane 9,50 zł to jedynie część wydatków, ja-

kie musi ponieść Bartłomiej Farjaszewski. Przedsiębiorca zobowiązał
się bowiem także do spłaty zadłużenia Warty wobec piłkarzy i trenerów oraz uregulowania innych należności. Czyli – bagatela! - ponad
750 tysięcy złotych.
– Nie obiecuję gruszek na wierzbie, ale pieniądze, które wnoszę
do klubu, gwarantują spokój – powiedział Bartłomiej Farjaszewski
podczas jednej w konferencji prasowych. – Potrzebne jest jednak także zaangażowanie innych poznańskich przedsiębiorców. W naszym
klubie, nie tylko w sekcji piłkarskiej, niezbędna jest stabilizacja i wizja
rozwoju. Widzę, że entuzjazmu nie brakuje, ale konieczne są pewne
korekty organizacyjne.
W tabeli pierwszej ligi piłkarskiej Warta zajmuje obecnie miejsce
w strefie spadkowej. 		
Bogusław Zawadzki

AKTUALNOŚCI

ZANIM PRZEKROCZYSZ PRÓG SALI ROZPRAW

SKORZYSTAJ Z POMOCY…

Rozstrzyganie sporów w sali sądowej to w wielu przypadkach
ostateczność i konieczność, ale warto wiedzieć, że zanim zwaśnione
strony zdecydują się stanąć przed obliczem sędziego, mają szansę na
rozwiązanie problemów poprzez mediację. Jej istotę można będzie
poznać podczas dyżurów w ramach Tygodnia Mediacji, na które w dniach
15-19 października zapraszają giżyccy mediatorzy. Szczegóły w ramce.

… 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

TYDZIEŃ MEDIACJI – DYŻURY W SĄDZIE REJONOWYM
15 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 15.00 - 18.00
ul. Warszawska 28. pokój nr 14 – mediator: Kacper Kwasiborski
15 PAŻDZIERNIKA, GODZ. 16.00 - 18.00
ul. Warszawska 28, pokój nr 7 – mediator: Arkadiusz Marcisz
16 PAŻDZIERNIKA, GODZ. 13.00 - 15.00
ul. Warszawska 28, pokój nr 7 – mediator: Marek Trypuć
16 PAŻDZIERNIKA, GODZ. 16.00 - 18.00
ul. Gdańska 11, sala rozpraw (I piętro) – symulacja mediacji, mediator: Arkadiusz Marcisz
17 PAŻDZIERNIKA, GODZ. 13.00 - 15.00
ul. Warszawska 28, pokój nr 7 – mediator: Eliza Szwed
18 PAŻDZIERNIKA, GODZ. 16.00 - 18.00
ul. Gdańska 11, sala rozpraw (I piętro) – symulacja mediacji, mediator: Arkadiusz Marcisz
19 PAŻDZIERNIKA, GODZ. 13.00 - 15.00
ul. Warszawska 28, pokój nr 7 – mediator: Marzena Polasik

Seniorzy wybrali Jurczyka
Wieloletni prezes Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału
Rejonowego w Giżycku Henryk Jurczyk
będzie reprezentował nasz powiat w Społecznej Radzie Seniorów Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Wybory z udziałem przedstawicieli siedmiu organizacji odbyły się 19
września podczas Konferencji Środowisk Senioralnych Powiatu Giżyckiego. O miejsce w
wojewódzkiej SRS oprócz Henryka Jurczyka
ubiegali się: Maria Ziętek, Jerzy Macuk
i Jan Łożyński.
				
bz

GIŻYCKI WIECZÓR
Z PASZPORTEM I
DOWODEM OSOBISTYM

10 października (środa)
Wydział Spraw Obywatelskich
(UM, pokój nr 5. tel. 87/732-41-34)
i
Punkt Paszportowy
(UM, pokój nr 4b, tel. 87-732-41-63)

CZYNNE DO GODZ. 20.00

OSTATNIE OBROTY NA KANALE

Henryk Jurczyk (z prawej) – „nasz” człowiek
w Społecznej Radzie Seniorów Województwa
Warmińsko - Mazurskiego

SPOTKAJ SIĘ Z RADNYMI

Członkowie giżyckiej Rady Seniorów zapraszają mieszkańców na spotkania. Dyżury radnych odbywają się w czwartki w godz. 10.00 - 12.00 w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego. W każdym
miesiącu w ostatnim kwartale tego roku planowane są po cztery spotkania.
bz

DYŻURY RADNYCH SENIORÓW
4 PAŹDZIERNIKA
Mieczysław Smoleński, Iwona Wieczorek – Arnt
11 PAŹDZIERNIKA
Franciszek Wiszniewski, Teresa Zieniewicz
18 PAŹDZIERNIKA
Elżbieta Ziniewicz, Jadwiga Chmielewska, Nina Piórkowska
25 PAŹDZIERNIKA
Czesława Aptazy, Irena Godlewska - Schnell

Giżycki most obrotowy przygotowuje się
do „urlopu”. Październik jest ostatnim miesiącem jego pracy w tym roku, 1 listopada obiekt
tradycyjnie zapadnie w jesienno - zimowy
sen. Przypominamy, że w przypadku potrzeby przeprawy most jest otwierany dla ruchu
wodnego po wcześniejszym uzgodnieniu z
pracownikiem obsługi (tel. 726-888-878) w
godzinach, które prezentujemy poniżej. Warto
również pamiętać o tym, że jeśli jednostka nie
zadeklaruje chęci przepłynięcia, a dopłynie do
mostu mniej niż kwadrans przed jego otwarciem dla ruchu kołowego, będzie musiała czekać na kolejne otwarcie.
bz
GODZINY OTWARCIA MOSTU
DLA RUCHU WODNEGO
10:35 - 10:55
12:05 - 12:55
13:35 - 14:25
16:05 - 17:25
DLA RUCHU KOŁOWEGO
11:00 - 12:00
13:00 - 13:30
14:30 - 16:00
17:30 - 10:30
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Wzruszający „Hymn Sybiraków” wykonały uczennice klasy wojskowej Liceum Ogólnokształcącego przy ZDZ

Wiązankę pod pomnikiem składają członkowie giżyckiego Koła Związku Sybiraków. W środku Michał Jasudowicz, prezes Zarządu Koła

Fot. Urząd Miejski w Giżycku

W uroczystościach w Giżycku uczestniczyli m.in. wojewoda Artur
Chojecki (w środku) i arcybiskup senior Archidiecezji Warmińskiej
Edmund Piszcz

Odsłonięcia tablicy z nazwą skweru im. Żołnierzy AK i Zesłańców
Sybiru dokonali (od lewej): Cezary Piórkowski, Michał Jasudowicz,
Andrzej Szocik i Wojciech Iwaszkiewicz

Fot. Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Wyjątkowy charakter miały tegoroczne giżyckie obchody Dnia
Sybiraka. Nasze miasto było bowiem gospodarzem uroczystości
wojewódzkich (po raz pierwszy zorganizowano je poza stolicą regionu), połączonych ze świętowaniem 90-lecia istnienia Związku
Sybiraków i 30. rocznicy powstania Koła w Giżycku. Po mszy w
kościele Ducha Św. Pocieszyciela uroczystości przeniosły się tradycyjnie pod pomnik w parku im. Rogera Goemaera’a, gdzie złożono
wiązanki i odsłonięto tablicę z nazwą skweru im. Żołnierzy Armii
Krajowej i Zesłańców Sybiru. Zwieńczeniem obchodów był piknik z
występami artystycznymi, pokazem sprzętu 15. Giżyckiej Brygady
Zmechanizowanej oraz degustacją wojskowej grochówki.
			
Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Wojewódzkie święto na nowym skwerze

Fot. Bogusław Zawadzki

Żołnierski hołd oddają: dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej płk Norbert Iwanowski (z prawej) i gen. Jarosław Gromadziński,
dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach (były dowódca
giżyckich „Zawiszaków”)

Pokłoniliśmy się ofiarom wojny
Są rany, których nic – nawet czas – nie jest w stanie zabliźnić. Nas, Polaków, traumatycznie i po wsze czasy okaleczono 1
września 1939 roku – w dniu, w którym nasz kraj najechał zachodni agresor. Martyrologię polskiego narodu wspominamy co roku,
składając kwiaty i pochylając głowy w hołdzie pomordowanym.
W Giżycku wiązanki pod pomnikiem Żołnierzy AK i Sybiraków w
parku Rogera Goemaere’a 1 września tradycyjnie złożyli przedstawiciele samorządu, organizacji kombatanckich, szkół i służb
mundurowych.
						
bz

Fot. Bogusław Zawadzki
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Z etiudami, debiutami i „Nożem w wodzie”
Przed nami I Giżycki Festiwal Filmowy. Dwudniowe wydarzenie zaplanowano na pierwszy weekend października,
a gośćmi specjalnymi będą reżyserzy i aktorzy, m.in. Zygmunt Malanowicz i Wojciech Mecwaldowski.
Podczas pierwszej edycji Festiwalu zostaną zaprezentowane starannie
wyselekcjonowane etiudy w połączeniu ze spektakularnymi debiutami uznanych reżyserów (np. kultowy „Nóż w wodzie” Romana Polańskiego) .
– Chcemy pokazać siłę debiutu i tego, jak wpływa on na późniejszą karierę poszczególnych twórców – mówi Adrian Jagieliński z firmy „Outdoor
Ciemna”, kierownik kina w Giżycku. – W tym roku naszym partnerem jest
Warszawska Szkoła Filmowa, w kolejnych latach planujemy zapraszać do
współpracy także inne uznane placówki.
Wstęp na niektóre pokazy (np. na projekcję kręconego na Mazurach
„Noża w wodzie” i spotkanie z Zygmuntem Malanowiczem) jest bezpłatny (wejściówki do odbioru w kasie kina lub online). Szczegóły w ramce.
				
Bogusław Zawadzki

5 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK)
KINO „NOWA FALA”
* 15:00 - „Nasza klątwa” (reż. Tomasz Śliwiński). Pokaz filmu,
spotkanie z reżyserem i operatorem Tomaszem Śliwińskim.
Wstęp wolny.
* 16:30 - Oficjalne rozpoczęcie Festiwalu. Wstęp wolny.
* 17:15 – etiuda „Mocna kawa nie jest taka zła” (reż. Aleksander Pietrzak), film „Juliusz” (reż. Aleksander Pietrzak).
Bilety: 17 zł normalny, 15 zł ulgowy. Po seansach spotkanie z reżyserem Aleksandrem Pietrzakiem i aktorem Wojciechem
Mecwaldowskim.
* 20:45 – Etiuda „Serce na dłoni” (reż. Dorota Kobiela), film
„Jeszcze dzień życia” (reż. Damian Nenow, Raúl de la Fuente). Bilety: 17 zł normalny, 15 zł ulgowy.
6 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA)

Jedna z najsłynniejszych scen w polskiej kinematografii. Zygmunt Malanowicz (z lewej) i Leon Niemczyk w „Nożu w wodzie”

KINO NOWA FALA
* 14:00 – najlepsze etiudy z Warszawskiej Szkoły Filmowej. Wstęp
wolny.
* 20:30 – etiuda „Dwaj ludzie z szafą” (reż. Roman Polański),
film „Nóż w wodzie” (reż. Roman Polański). Przed seansem spotkanie z aktorem Zygmuntem Malanowiczem. Wstęp wolny.
„LOKAL 25”
* 16:00 – „Najlepsze polskie 30’, set I: „Najpiękniejsze fajerwerki ever” (reż. Aleksandra Terpińska), „60 kilo niczego”
(reż. Piotr Domalewski), „Amerykański sen” (reż. Marek
Skrzecz). Wstęp wolny.

Tomek w krainie magii Zabytki w zabytku
Czwarta edycja giżyckiego Festiwalu Fantastyki „Twierdza” przeszła do historii. We wrześniu w murach naszej XIX-wiecznej chluby
można było spotkać wróżki, magów, czarownice, anioły i inne persony,
a także… naszego nieocenionego fotoreportera Tomasza Karolskiego. Tomek ze swoją wystawą idealnie wkomponował się w klimat
imprezy, albowiem – o czym wszyscy doskonale wiemy – zdjęcia jego
autorstwa są naprawdę fantastyczne.
						
bz

Tomasz Karolski i jego dzieła na wystawie w twierdzy Boyen

To nie jest kadr z filmu retro – to zdjęcie wykonane kilka dni temu
w giżyckiej twierdzy Boyen, która posłużyła za arenę III Mazurskiego
Zlotu Zabytkowych Samochodów. To był prawdziwy raj dla amatorów
motoryzacji. Niektórzy – oczywiście – nie zaprzepaścili okazji ku temu,
by zajrzeć, co te cudeńka skrywają pod maską…
bz
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Mazowiecki patronem mazurskiego miejsca

Fot. Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Stowarzyszenie „Wolne Miasto Giżycko” zaproponowało, Rada Miejska powiedziała „tak” i w ten oto prosty
sposób „ochrzczono” skwer między Urzędem Miejskim a Liceum Ogólnokształcącym. Od 14 września nosi on
imię byłego premiera Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusza Mazowieckiego.

Tablicę pamiątkową na skwerze odsłonili synowie byłego premiera:
Adam i Wojciech Mazowieccy

Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali synowie zmarłego w 2013
roku szefa polskiego rządu w latach 1989-1991. Przemawiający podczas
uroczystości goście ciepło wspominali Tadeusza Mazowieckiego,
przypominając jego dokonania i wkład w rozwój demokracji w naszym
kraju. Wszyscy byli zgodni, że jako „człowiek silny, ale bez agresji” stworzył on wzorzec osobowy w polskiej kulturze politycznej. Dziś, niestety,
rzadko spotykany.
– Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, bo Tadeusz umiejętnie wstawił Polskę
w odpowiednie rowki startowe – mówił Waldemar Kuczyński, były
minister przekształceń własnościowych w rządzie Mazowieckiego. Bur-

mistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz dodał, że absolutnie nie
możemy pozwolić na zniszczenie dorobku tamtych lat, podkreślając, iż
siła tkwi w jedności. Nawiązał przy tym do przykładu zapałek, które łatwo
jest złamać tylko wtedy, gdy są pojedyncze, a znacznie trudniej, kiedy jest
ich więcej. Z kolei profesor Leszek Balcerowicz, który przez lata łączył funkcje wicepremiera i ministra finansów, gratulował Stowarzyszeniu
„Wolne Miasto Giżycko” udanej inicjatywy obywatelskiej.
– Im więcej takich „wolnych Giżyck” w Polsce, tym większa pewność,
że wolność w naszym kraju zostanie obroniona – stwierdził profesor.
				
Bogusław Zawadzki

W jedności siła – podkreślał podczas swojego przemówienia burmistrz
Wojciech Iwaszkiewicz

Fot. Bogusław Zawadzki

Na uroczystość przybyli zacni goście: były minister Waldemar Kuczyński i Wanda Traczyk - Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego

Fot. Bogusław Zawadzki
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Uroczystość swoją obecnością uświetnił także były wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz. Z prawej przewodniczący KOD
Krzysztof Łoziński

Sobota z ziemniakiem KOBIECA MOC
Jeśli rok temu byli Państwo na I Święcie Ziemniaka, z pewnością
pamiętacie smak kapitalnej kartoflanki, warzonej na wzgórzu Świętego
Brunona. Organizatorzy drugiej edycji imprezy twierdzą, że tegoroczna
zupa będzie jeszcze smaczniejsza. O tym, ile warte są ich zapewnienia, przekonamy się 6 października (sobota). W programie kartoflanego święta – oprócz degustacji – m.in. konkursy obierania i tarkowania
ziemniaków, pieczenie placków, gotowanie kartaczy, liczne konkurencje
„sportowe” (np. rzut ziemniakiem do… gumiaka czy skoki w workach)
i konkursy dla dzieci oraz występy artystyczne (zespoły „Marcinianki”
i „Sterławiacy”). Początek imprezy, na którą zaprasza giżycki „Rotary
Club”, o godz. 10.00 na wzgórzu Świętego Brunona.
						
bz

Giżyckie Stowarzyszenie Amazonek zaprasza na coroczne
obchody Dnia Różowej Wstążeczki, organizowane (już po raz
dwunasty) pod hasłem „Kobieca moc”. Miejscem uroczystości, zaplanowanych
na 20 października, będzie Giżyckie Centrum Kultury, oficjalne otwarcie przewidziano na godz. 16.30. Warto jednak przyjść na spotkanie nieco wcześniej,
albowiem już od godz. 16.00 chętni będą mogli skorzystać z bezpłatnego pomiaru ciśnienia tętniczego i poziomu glukozy we krwi. W tym roku wyjątkowo
nie będzie prelekcji na temat raka piersi. Zastąpi ją przejmujący film dokumentalny „Piękne i bestia” (nagrodzony m.in. na festiwalach filmowych w Montrealu,
Londynie, Miami i Vancouver), będący zbiorowym portretem dziewięciu kobiet
usiłujących wygrać walkę z nowotworem. Po projekcji odbędzie się spotkanie
z reżyserką dzieła Lilianną Głąbczyńską - Komorowską.
bz

WYBORY SAMORZĄDOWE

GIŻYCCZANIE, WYBIERZCIE ODPOWIEDZIALNIE!

Oto ci, którzy postanowili wziąć w swoje ręce losy naszej „Małej Ojczyzny”. 21 października to
właśnie spośród nich wybierzemy burmistrza Giżycka i 21 członków Rady Miejskiej.

KWW GIŻYCKIE
POROZUMIENIE
OBYWATELSKIE

KWW
OBYWATELSKA
KOALICJA GIŻYCKO

KWW
PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŚĆ

KANDYDAT NA BURMISTRZA

KANDYDAT NA BURMISTRZA

KANDYDAT NA BURMISTRZA

WOJCIECH KAROL
IWASZKIEWICZ

MACIEJ STANISŁAW
WRÓBEL

PIOTR MAREK
ANDRUSZKIEWICZ

KANDYDACI NA RADNYCH

KANDYDACI NA RADNYCH

KANDYDACI NA RADNYCH

OKRĘG NR 1
1. Wojciech Karol Iwaszkiewicz
2. Maria Popieluch
3. Jerzy Gawarecki
4. Piotr Gieczewski
5. Małgorzata Kaczorowska
6. Ludwik Bogdatowicz
7. Józef Suwalski
8. Olga Anna Uminowicz

OKRĘG NR 1
1. Marcin Łobodziński
2. Mirosław Gostomski
3. Mirosław Boć
4. Izabela Teresa Clements
5. Hanna Renata Foryś
6. Krystyna Ewa Jacewicz
7. Stanisław Puciłowski

OKRĘG NR 1
1. Piotr Marek Andruszkiewicz
2. Wiesława Elżbieta Kozioł
3. Maciej Kurek
4. Andrzej Kuszczuk
5. Piotr Waldemar Gritzner
6. Bożena Rudzińska
7. Barbara Zagrocka
8. Krzysztof Wójtowicz

OKRĘG NR 2
1. Jadwiga Małgorzata Mistera
2. Paweł Grzeszczak
3. Marzenna Sroka
4. Jan Łożyński
5. Katarzyna Prokopczuk
6. Piotr Jerzy Trejnis
7. Elżbieta Barbara Michniewicz

OKRĘG NR 2
1. Jacek Brzeski
2. Irena Mrozinkiewicz
3. Bogdan Górski
4. Andrzej Kralkowski
5. Eliza Jolanta Szwed
6. Anita Renata Borodyńko

OKRĘG NR 2
1. Jerzy Kunda
2. Mirosław Aleksander Kastner
3. Joanna Michalewicz
4. Dawid Klukiewicz
5. Marcin Jakowicz
6. Klaudia Andruszkiewicz
7. Małgorzata Mistera

OKRĘG NR 3
1. Halina Marta Sarul
2. Jan Sekta
3. Magdalena Jurgielewicz
4. Andrzej Jelec
5. Katarzyna Boć
6. Euzebiusz Tadeusz Jaśkiewicz
7. Patrycja Anna Puła
OKRĘG NR 4
1. Cezary Piórkowski
2. Elwira Adelajda Wołowicz
3. Robert Waldemar Kempa
4. Maria Klara Borkowska
5. Krystian Wiszniewski
6. Aneta Katarzyna Furmaniak
7. Andrzej Szocik

OKRĘG NR 3
1. Małgorzata Czopińska
2. Anna Leczycka
3. Tomasz Kubkowski
4. Ryszard Rafał Kałamarz
5. Dorota Blat
6. Jarosław Śnieżawski
7. Ewa Joanna Kłodnicka
OKRĘG NR 4
1. Beata Jadwiga Łukaszewicz
2. Marta Urszula Jeżewska
3. Lech Henryk Sańczuk
4. Genowefa Kiezik
5. Tadeusz Tur
6. Jakub Wojciech Piwoński
7. Justyna Matelak

OKRĘG NR 3
1. Paweł Michał Andruszkiewicz
2. Mirosław Tadeusz Majewski
3. Agnieszka Gil
4. Marek Sokołowski
5. Małgorzata Barbara Szczerba
6. Barbara Wiśniewska
7. Zdzisław Edward Waszak
OKRĘG NR 4
1. Jan Kunda
2. Mirosław Lubas
3. Łukasz Zakrzewski
4. Konrad Bagiński
5. Maria Jolanta Bielińska
6. Anastazja Kowalik
7. Genowefa Czesława Sidorska
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Wszystko, co zrobiliśmy przez cztery lata,
W listopadzie 2014 roku w drugiej turze wyborów
na burmistrza Giżycka poparło go prawie 72%
głosujących. W zbliżających się wyborach ponownie
będzie się ubiegał o „pierwszy fotel” w mieście.
Zapraszamy Państwa na spotkanie z burmistrzem
Giżycka WOJCIECHEM KAROLEM IWASZKIEWICZEM.

Panie Burmistrzu, gdyby miał Pan opisać mijające cztery lata w czterech słowach, to jakie byłyby to słowa?
W czterech słowach byłoby bardzo trudno, ponieważ proces zarządzania
miastem jest zbyt złożony. Na pewno dużą satysfakcją jest reprezentowanie swojego miasta. Ale też i ogromną odpowiedzialnością. Dużo radości daje tworzenie, budowanie, zmienianie na lepsze. Sądzę, że wiele
się udało. Przede wszystkim dzięki mojemu zespołowi – zarówno temu w
Urzędzie, jak i radnym.
Giżycko idzie do przodu, codziennie zmienia się na
plus, co zauważają i doceniają nie tylko mieszkańcy
naszego miasta, ale i goście nas odwiedzający. W mijającej czterolatce – zgodnie z przedwyborczymi deklaracjami – mocno postawił Pan na inwestycje.
Przede wszystkim zależało mi na poprawie warunków w szkołach i
przedszkolach. Każde dziecko zasługuje na nowoczesne i komfortowe
warunki. Giżycko zasługiwało także na piękną plażę, a nasi sportowcy na
lepszą bazę. Ruszyliśmy także sprawę mieszkalnictwa, bo sfera ta była
mocno zapomniana. Warto przypomnieć, że ostatnie mieszkania miasto
nabyło w 2007 roku. Najpilniejszy był remont spalonego budynku na ul,
Kościuszki. W zeszłym roku oddaliśmy tam 15 mieszkań, teraz przygotowujemy przetarg na budowę nowego budynku również z 15 lokalami
oraz 100 mieszkań w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”.
Przyjrzyjmy się zatem bliżej miejskim przedsięwzięciom. Zacznijmy od plaży, która wreszcie wygląda tak,
jak wyglądać powinna już dawno temu…
Bardzo mi brakowało łagodnego zejścia do wody. I bez betonu, ponieważ miasto leżące w centrum Krainy Wielkich Jezior bez plaży nie może
istnieć. Cieszę się, że plaża w nowym wydaniu ma tak ogromną popularność, bo przecież robi się coś dla ludzi – żeby z tego korzystali i byli
zadowoleni. A to jeszcze nie koniec zmian. Nabrzeże Giżycka przechodzi
metamorfozę. Właśnie ukończona została budowa nowej bazy szkoleniowej dla żeglarzy.

Z Niegocina wpływamy na kanał Łuczański i tu kolejna duża zmiana. Wysłużoną, zdewastowaną i uciążliwą dla wielu mieszkańców kładkę już za kilka miesięcy zastąpi nowa przeprawa.
Nowa kładka jest bezwzględnie potrzebna. Stara jest wyeksploatowana, niefunkcjonalna, niewygodna i niebezpieczna. Nowa kładka będzie
służyć przede wszystkim mieszkańcom, którzy codziennie pokonują
przeprawę przez kanał: dzieci muszą mieć bezpieczną drogę do szkoły, starsi wygodne przejście, a osoby z wózkami możliwość przejścia
w ogóle. I co równie ważne – w razie potrzeby przejedzie nią karetka.
Nowa kładka będzie też swoistą ozdobą, a my zapłacimy za to relatywnie niewiele, bo ponad połowę kosztów pokryje dofinansowanie z
Unii Europejskiej. A skoro już mowa o dotacjach, to należy wspomnieć,
że w latach 2015 - 2018 pozyskaliśmy dla Giżycka ponad 55 milionów
złotych. Były to środki zarówno rządowe, jak i europejskie.
Kwota, która naprawdę robi wrażenie. Schodzimy
na ląd. Na kilku ulicach nowe nawierzchnie, w wielu
miejscach nowe chodniki, nowe miejsca parkingowe.
Dzieje się!
Skupiliśmy się na tych najważniejszych: niesamowicie dziurawa ulica
Kościuszki została kompleksowo wyremontowana, wraz z powiatem
przebudowaliśmy Suwalską, zlikwidowaliśmy starą trylinkę na Kolejowej, zmodernizowaliśmy chodniki na Białostockiej, Moniuszki, Daszyńskiego. Zabieramy się za ulicę Traugutta. Swoje nowe oblicza zyskała
też ulica Kombatantów czy krótsze uliczki jak Bema, Przyszłość albo
pasaż przy placu Grunwaldzkim, dla którego był to pierwszy remont od
wojny. Ważną ulicą dla przyszłości centrum będzie powstająca właśnie
ulica Róży Wiatrów, która połączy ulicę Kolejową z pasażem Portowym
i ulicą Dąbrowskiego. Najtrudniejszym zadaniem było jednak rozpoczęcie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Świderskiej i Nowowiejskiej
z szosą Obwodową. W dwa lata musieliśmy wykonać dokumentację i
zebrać wszystkie pozwolenia, przekazać do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad oraz zapewnić finansowanie. Udało się i budowa
trwa. Sądzę, że rozbudowa będzie kontynuowana.
Giżycko sportem stoi – można by rzec patrząc na
ogromny w ostatnich latach rozwój infrastruktury
sportowej. Stadion z jednego z najgorszych i najmniej estetycznych obiektów w województwie stał
się wreszcie wizytówką miasta, powstały także nowoczesne kompleksy przy Szkole Podstawowej nr 3 na
Wilanowie i przy SP 4.
Na inwestycjach w sport czy edukację nie można stracić i to są dla
mnie zadania priorytetowe. Każda zainwestowana złotówka zwróci się
w kilkakroć. Sport to nie tylko wartości prozdrowotne czy forma spędzania czasu. Uważam, że to uniwersalna płaszczyzna, aby ukształtować

Fot. Fotografia – Tomasz Karolski
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Miasto co roku „bierze pod skrzydła” jednego z potrzebujących mieszkańców, organizując m.in. zbiórki pieniędzy na leczenie. Tak było na
przykład podczas Meczu Gwiazd w 2016 roku, kiedy to giżycczanie
wsparli rehabilitację małego Bartusia Frączka

SAM NA SAM

robiliśmy z myślą o giżycczanach

elementy czysto politykierskie, ale – co charakterystyczne – dotyczyło
to tylko trojga radnych udzielających się w partiach lub organizacjach
politycznych. Taka jest właśnie różnica między samorządowcem a politykiem.

Burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz podczas tworzenia kwiatowego herbu miasta

takie cechy jak odpowiedzialność, systematyczność, punktualność,
pracowitość i umiejętność pokonywania trudności. Uczy też jednej
ważnej cechy: żeby nauczyć się wygrywać, najpierw trzeba nauczyć
się przegrywać… To się przyda każdemu w dorosłym życiu.
Wspomniałem o inwestycjach przy szkołach – transformacja oświatowa nie przeszkodziła miastu w realizacji planów remontowych, a po termomodernizacji
miejskie placówki wyglądają doprawdy imponująco.
Nie tylko wyglądają, co oczywiście też jest ważne, ale także będą tańsze w utrzymaniu. Przez ostatnie lata rzeczywiście dużo uwagi poświęciłem naszym placówkom oświatowym, bo – jak stwierdził Jan Zamoyski - „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”
No dobrze, Panie Burmistrzu, porozmawialiśmy o
miodzie, to czas na łyżkę dziegciu. Zapytam wprost:
jest coś, czego nie udało się Panu dokonać w tej
pierwszej kadencji?
„Aqua Mazury” – wiązałem z tym pomysłem wiele oczekiwań, ale, niestety, z powodów formalnych musieliśmy zmienić podejście do tego
pomysłu. Może jeszcze uda się zainteresować jakiegoś inwestora…
Ale też nic straconego – pracujemy obecnie nad powstaniem Muzeum
Wielkich Jezior, które w swojej ekspozycji będzie w części realizacją
pomysłu „Aqua Mazury”. Druga sprawa, która mnie najbardziej boli, to
przedłużające się procedowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plaży miejskiej, bez którego nie możemy rozpocząć
kolejnego etapu modernizacji. Ale to już końcówka prac…
A jak oceniłby Pan czteroletnią współpracę z Radą
Miejską?
To była kadencja bardzo dobrej współpracy z radnymi. Rzadkością były
głosy „przeciw” i „wstrzymujące się”. Raczej dominował klimat aprobaty
i akceptacji dla proponowanych działań. Oczywiście mieliśmy ten komfort, bo większość radnych stanowiły osoby, z którymi budowałem swój
zespół przez ostatnich kilka lat. Doskonale się rozumiemy i mamy podobną wizję naszego Giżycka. Giżycka przyjaznego dla mieszkańców.
Uwagę też zwraca postawa radnych z klubu „Razem”, którzy mimo iż
wywodzili się z konkurencyjnego komitetu, do spraw miejskich podeszli
bardzo racjonalnie i z odpowiedzialnością. Bardzo dziękuję za tę mądrą
współpracę i porzucenie polityki w samorządzie. Uważam bowiem, że
polityka dla samorządu jest szkodliwa, wręcz toksyczna, i czym samorząd od niej dalej, tym lepiej dla mieszkańców. Oczywiście zdarzały się

Dużo poświecono także integracji mieszkańców. To
chyba ważne?
Tak, to jedna z najważniejszych spraw – być razem, budować poczucie solidarności, empatii i więzi. Staraliśmy się to realizować przez
akcje dobroczynne, co roku pomagając jednemu z nas. Pomagaliśmy
Krystianowi, Bartusiowi, Adrianowi, Antosiowi, ale też innym potrzebującym, np. Filipowi czy Angelice. Spotykaliśmy się także na miejskiej
wigilii, śpiewając wspólnie kolędy, próbując potraw świątecznych. W
tym roku wprowadziliśmy Giżycką Kartę Mieszkańca, która wiąże nas
poprzez odprowadzanie podatków w Giżycku. To dzisiaj bardzo ważna
sprawa – swoisty patriotyzm gospodarczy. Uważam, że tylko poczucie jedności, współpraca, zgoda i dostrzeganie potrzeb innych może
wpłynąć na rozwój i komfort życia w naszym mieście. Tylko wówczas,
gdy zrozumiemy, że miasto będzie takie, jakimi są jego mieszkańcy,
będziemy żyli komfortowo i bezpiecznie.
Już niedługo giżycczanie wystawią przy urnach cenzurkę i Panu, i radnym. Spodziewa się Pan świadectwa
z czerwonym paskiem i promocji na kolejne lata? Tym
razem na pięć?
Chciałbym, aby była to obiektywna ocena. Ocena tego, co się zmieniło w Giżycku. Jak miasto funkcjonowało, jak nam się tu mieszka i jak
byliśmy postrzegani na zewnątrz. Jeżeli giżycczanom podoba się ten
kierunek – nowy wygląd plaży, kino, stadion, nowa baza sportowa, inwestowanie w szkoły i przedszkola, sukcesywne naprawy dróg, dialog
z przedsiębiorcami i Radą Seniorów, jedne z najmniejszych kosztów
usług komunalnych w Polsce, to niech po prostu wyrażą to w głosowaniu. Będzie to właśnie to świadectwo i jednocześnie potwierdzenie
właściwego kierunku naszych działań. Wszystko, co przez ostatnie
cztery lata zrobiliśmy, było przede wszystkim dla mieszkańca. To jest
takie swoiste podziękowanie dla tych giżycczan, którzy tworzą Giżycko i zasługują na to, aby mieć jak najlepsze warunki do nauki, pracy,
do uprawiania sportu i wypoczynku. Te pierwsze cztery lata poświęciliśmy przede wszystkim na podniesienie komfortu życia mieszkańców.
Kolejne lata planuję poświęcić ułatwieniom w dostępie do mieszkań i
stworzenia marki miasta, w którym nie tylko dobrze się żyje, ale także
miasta o przyjaznym klimacie dla biznesu. To oczywiście proces, ale te
działania już rozpoczęliśmy.
Życzę powodzenia i serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Bogusław Zawadzki

Wojciech Iwaszkiewicz i jego adoptowany ze schroniska pupil Nero
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WYBORY SAMORZĄDOWE

GDZIE GŁOSUJEMY?
OBWÓD NR 1
SIEDZIBA KOMISJI: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Antonowska, Działkowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Klonowa, Krzywa,
Kwiatowa, Łąkowa, Nowogródzka, Orzechowa, Perkunowska, Piaskowa,
Polna, Przyszłość, Rolnicza, Rybacka, Sadowa, Słoneczna, Szkolna, Świderska, Topolowa, Warzywna, Wiejska, Wiśniowa, Wrzosowa, Wspólna,
Zakole, Żwirowa. Uprawnionych do głosowania: 1777 osób.
OBWÓD NR 2
SIEDZIBA KOMISJI: „ŻEGLUGA MAZURSKA”
al. Wojska Polskiego, Bema, Fryderyka Chopina, Generała Orlicz Dreszera, Kajki, Kilińskiego, Konopnickiej, Łuczańska, Mikołaja Reja,
Moniuszki, Myśliwska, Obwodowa (od kanału Łuczańskiego do końca),
Słowackiego, Stefana Żeromskiego, Struga, Św. Brunona, Turystyczna, Tuwima. Uprawnionych do głosowania: 2068 osób.
OBWÓD NR 3
SIEDZIBA KOMISJI: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
Batorego (numery nieparzyste), Drzymały, Gimnazjalna, Jasna, Koszarowa, Krótka, Mazurska, Nowowiejska, Obwodowa (od skrzyżowania
z ul. Batorego do kanału Łuczańskiego), Okrzei, plac Marszałka J.
Piłsudskiego, Pomorska, Rajska, Sikorskiego (od skrzyżowania z ul.
3 Maja do końca), Sportowa, Tadeusza Kościuszki (od 1 do skrzyżowania z al. 1 Maja), Wesoła, Wilanowska. Uprawnionych do
głosowania: 2720 osób.
OBWÓD NR 4
SIEDZIBA KOMISJI: HALA SPORTOWA MOSiR
PRZY SP 4
3 Maja, Generała Józefa Zajączka, Kolejowa (od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do końca), Nadbrzeżna, Olsztyńska, Owsiana, pasaż Portowy, plac Grunwaldzki, Róży Wiatrów, Sikorskiego (od nr 1 do skrzyżowania z ul. 3 Maja), Szantowa, Unii Europejskiej, Warszawska (od nr 1 do
skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego), Wincentego Witosa, Wodna, Żeglarska. Uprawnionych do głosowania: 2424 osoby.
OBWÓD NR 5
SIEDZIBA KOMISJI: URZĄD MIEJSKI
(SALA KONFERENCYJNA)
al. 1 Maja (od nr 1 do skrzyżowania z ul. Tadeusza Kościuszki), Kętrzyńskiego, Konarskiego, Kopernika, Mickiewicza, Pionierska, plac
Targowy, Pocztowa, Smętka (bez numerów parzystych od nr 18 do 20a
i bez numeru 22a), Tadeusza Kościuszki (od skrzyżowania z al. 1 Maja
do ronda Polskich Dzieci Wojny), Traugutta. Uprawnionych do
głosowania: 2848 osób.

OBWÓD NR 6
SIEDZIBA KOMISJI: MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
al. 1 Maja (od skrzyżowania z ul. Tadeusza Kościuszki do końca numery nieparzyste i od skrzyżowania z ul. Tadeusza Kościuszki do
skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi - numery parzyste), Batorego (numery parzyste), Daszyńskiego, Hetmańska, Kasztelańska, Kombatantów, Obwodowa (od ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Batorego), Wodociągowa (od ronda u zbiegu ulic: Wodociągowej i Jagiełły
do ronda u zbiegu ulic: Wodociągowej i Królowej Jadwigi - bez numeru
8). Uprawnionych do głosowania: 2652 osoby.
OBWÓD NR 7
SIEDZIBA KOMISJI: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
al. 1 Maja (od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do końca - numery parzyste), Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Obwodowa (od
skrzyżowania z ul. Jagiełły do ronda Solidarności), Wodociągowa nr 8
oraz od ronda u zbiegu ulic: Wodociągowej i Królowej Jadwigi do końca. Uprawnionych do głosowania: 2952 osoby.
OBWÓD NR 8
SIEDZIBA KOMISJI: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4
Jagiełły, osiedle XXX-lecia Wolnych Wyborów, Smętka (od 18 do 20a
- numery parzyste i nr 22a), Staszica (od skrzyżowania z ul. Tadeusza
Kościuszki do końca), Tadeusza Kościuszki (od ronda Polskich Dzieci
Wojny do końca), Wodociągowa (od ronda Polskich Dzieci Wojny do
ronda u zbiegu ulic: Wodociągowej i Jagiełły). Uprawnionych do
głosowania: 3066 osób.
OBWÓD NR 9
SIEDZIBA KOMISJI: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Armii Krajowej, Białostocka, Boczna, Bohaterów Westerplatte, Dąbrowskiego, Emilii Platter, Gdańska, Górna, Grodzieńska, Jeziorna,
Kolejowa (od nr 1 do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego), Obwodowa
(od nr 1 do skrzyżowania z ul. Jagiełły), Ogrodowa, plac Dworcowy,
Przejściowa, Przemysłowa, Sienkiewicza, Słowiańska, Staszica (od nr
1 do skrzyżowania z ul. Tadeusza Kościuszki), Suwalska, Sybiraków,
Szarych Szeregów, Trocka, Warmińska, Warszawska (od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do końca), Wileńska, Wodociągowa (od 1 do
ronda Polskich Dzieci Wojny), Zielona. Uprawnionych do głosowania: 2808 osób.
OBWÓD NR 10
SIEDZIBA KOMISJI: ARESZT ŚLEDCZY W SUWAŁKACH – ODDZIAŁ ZEWNĘTRZNY W GIŻYCKU
OBWÓD NR 11
SIEDZIBA KOMISJI: SZPITAL GIŻYCKI SPÓŁKA Z 0.0.
OBWÓD NR 12
SIEDZIBA KOMISJI: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

AKTUALNOŚCI

POMAGAJMY ANTOSIOWI!

W tym roku wszyscy pomagamy Antosiowi Żochowskiemu – małemu giżycczaninowi, cierpiącemu na dystrofię mięśniową Duchenne’a, powodującą nieodwracalny zanik mięśni.
Antoś (na zdjęciu z mamą Iwoną Żochowską) to typ walczaka, który nigdy się nie poddaje,
ale w walce z nieuleczalną chorobą on i jego najbliżsi liczą na wsparcie ludzi dobrej woli. Chłopiec
wymaga stałej opieki specjalistów, a to – jak powszechnie wiadomo – wiąże się ze sporymi wydatkami. Wszystkim, którzy chcieliby pomóc w leczeniu Antosia, podajemy numer konta:

21 1240 1590 1111 0010 2531 7517
z dopiskiem: Antoni Żochowski

Agnieszka według Marcina
Na wyjątkowe wydarzenie zaprasza Giżyckie Centrum Kultury. 25 października nad Niegocinem odbędzie się
koncert „Osiecka po męsku”, a na scenie zobaczymy aktora Marcina Januszkiewicza z trzyosobowym zespołem.
Wydarzenie promuje solową płytę absolwenta stołecznej Akademii Teatralnej, któremu znany satyryk Artur
Andrus „przyszył” zaszczytne stanowisko ambasadora męskiej wrażliwości.
„Osiecka po męsku” to debiutancki album 31-letniego Januszkiewicza, który w swoim
dorobku ma m.in. wygraną w
Przeglądzie Piosenki Aktorskiej.
Płyta wypełniona jest „odważnymi, choć dalekimi od estetyki
szoku” wersjami wielkich przebojów (m.in. „Kołysanka dla okruszka”, „Deszcze niespokojne”, „A ja
wolę moja mamę” czy „Niech żyje
bal”) i mniej znanymi piosenkami
Agnieszki Osieckiej. „To dzieło” –
czytamy w jednej z zapowiedzi „odległe od szkolnej poprawności,
muzycznie nowoczesne i przebojowe, a lirycznie – dokładnie takie
jak trzeba, by wzruszać, śmieszyć
i rozbrajać świat ironią”. Koncert w
GCK odbędzie się 25 października
(czwartek) o godz. 19.00 (bilety:
35 złotych). Bogusław Zawadzki Marcin Januszkiewicz

MIĘDZY „PRZED” A „PO” Twierdza edukuje
To jest metafora doświadczenia człowieka XXI wieku, który poprzez życie w ciągle
zmieniającym się świecie nieustannie trwa
w stanie przejściowym – tak o spektaklu
„After Before”, dotykającym m.in. problemów uchodźców i emigrantów, mówi jego
twórca Maciej Kuźmiński. Ambitne
przedstawienie w wykonaniu aktorów siedleckiego Teatru Tańca Caro zobaczymy w
Giżyckim Centrum Kultury 23 października
(wtorek) o godz. 18.30. Na spektakl obowiązują bezpłatne wejściówki, które można
odebrać w GCK.
bz

Giżycka twierdza Boyen wychodzi „w miasto”. A konkretnie do szkół, proponując dzieciom i młodzieży udział w
zajęciach edukacyjnych. Tego, kim był generał von Boyen,
do czego w twierdzy służyły gołębie i wielu innych interesujących rzeczy dotyczących XIX-wiecznej fortyfikacji
młodzi giżycczanie dowiedzą się podczas spotkań z cyklu
„Poznaj tajemnice twierdzy Boyen”. Kreatywności nauczą
się zaś podczas zajęć „Od jaskini do pierwszych domów
– metody zdobywania pożywienia”, a manualne zdolności
będą mogli rozwinąć w trakcie warsztatów z bibułkarstwa
i recyklingu. Zajęcia są płatne (5 zł/osobę plus bilet wstępu do twierdzy), a odbywają się od września do grudnia i
od stycznia do czerwca w warsztacie zbrojmistrza, stajni z
wozownią i laboratorium prochowym. Bliższych informacji
na temat oferty udziela i rezerwacje przyjmuje Wioletta
Rawa - Rudzińska (tel. 798-612-841, e-mail; wioletta.rawa-rudzinska@gck.gizycko.pl). bz
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WSPOMNIEŃ CZAR

ZE STAREGO ALBUMU

W gorącym okresie przedwyborczym w naszym „Albumie” zaglądamy dziś na stronę sprzed
40 lat. Dzięki zdjęciom Marii Szarskiej przenosimy się do 5 lutego 1978 roku, czyli do dnia,
w którym w kraju odbyły się wybory do rad narodowych. Z ponad 157 tysięcy kandydatów
Polacy wybierali 100 tysięcy nowych członków miejskich, dzielnicowych i gminnych
rad narodowych oraz rad narodowych wspólnych dla miast i gmin. Z danych ówczesnej
Państwowej Komisji Wyborczej wynika, iż najniższą frekwencję odnotowano w wyborach
do miejskich rad narodowych. Wyniosła ona – uwaga! – 98,45 procent, a głosujący we wszystkich wyborach niemal
jednogłośnie (średnia 99,7 procent) poparli kandydatów z list Frontu Jedności Narodu, podporządkowanemu jedynej
wówczas słusznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ci, którzy chcieli zagłosować na kandydatów z innych list,
takowej możliwości nie mieli, albowiem innych list po prostu nie zarejestrowano…
Bogusław Zawadzki

CO JEST GRANE

Festiwal, „ekstra środy” i porcja filmowych hitów
Pierwszy weekend października w kinie „Nowa Fala” to nowość i wielka gratka dla miłośników X Muzy. Odbędzie się u nas bowiem
I Giżycki Festiwal Filmowy, o którym szerzej informujemy na stronie 9. Ale październik to nie tylko Festiwal – to także rodzime filmowe
hity takie jak „Kler”, „Juliusz”, „7 uczuć” czy „Jak pies z kotem”, amerykańskie: „Suspiria” i „Serce nie sługa” oraz znakomite animacje:
„Mała Stopa”. „Biały Kieł” i „Hotel Transylwania 3”. Ponadto wracają „ekstra środy” (tańsze bilety na seanse), z pewnością znajdą więc
Państwo coś dla siebie. Bilety można kupić przez internet (poprzez stronę kino.gizycko.pl) lub w kinowej kasie, można je również
wygrać w naszym comiesięcznym konkursie. Tak jak kolejna dziesiątka naszych laureatów, czyli Eliza Grymuza, Dawid Ostrowski, Piotr Doktór, Katarzyna Maculewicz, Edyta Giedziuszewicz, Bogdan Rycerski, Marzena Ciarkowska,
Wiesław Mikulewicz, Grażyna Mikulewicz i Barbara Guzewicz. Wszystkim wymienionym gratulujemy (prosząc o kontakt pod numerem 22/357-78-00 w celu ustalenia terminów rezerwacji), a pozostałych Czytelników zachęcamy do udziału w kolejnym
konkursie. Tym razem pytamy o nazwisko reżysera filmu „7 uczuć”. Na odpowiedzi czekamy pod adresem redakcja@
gizycko.pl i na naszym facebookowym profilu. 				
Bogusław Zawadzki

REPERTUAR

GIŻYCKI FESTIWAL FILMOWY

5 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK)
15.00 „Nasza klątwa” (etiuda) i spotkanie z Tomaszem Śliwińskim
16.30 Gala I Giżyckiego Festiwalu Filmowego
17.15 „Mocna kawa wcale nie jest taka zła” (etiuda) i film „Juliusz”
19.45 Spotkanie z Aleksandrem Pietrzakiem i Wojciechem Mecwaldowskim
20.45 „Serce na dłoni” (etiuda) i film „Jeszcze dzień życia”
6 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA)
10.00 „Mała Stopa”
12.00 „Mała Stopa”
14.00 Zestaw etiud z Warszawskiej Szkoły Filmowej
16.00 Najlepsze polskie 30’ set I („Lokal 25”)
18.00 „Kler”
20.30 Spotkanie z Zygmuntem Malanowiczem i Andrzejem Kostenką
21.30 „Dwaj ludzie z szafą” (etiuda) i film „Nóż w wodzie”
7 PAŹDZIERNIKA (NIEDZIELA)
14.00 „Mała Stopa”
16.00 „Mała Stopa”
18.00 „Juliusz”
20.15 „Kler”
10 PAŹDZIERNIKA (ŚRODA)
17.30 „Mała Stopa”
19.30 „Juliusz”
12 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK)
14.30 „Hotel Transylwania 3’
16.30 „Hotel Transylwania 3”
18.30 „Hotel Transylwania 3”
20.30 „Kler”
13 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA)
14.30 „Hotel Transylwania 3’
16.30 „Hotel Transylwania 3”
18.30 „Hotel Transylwania 3”
20.30 „Kler”
14 PAŹDZIERNIKA (NIEDZIELA)
14.00 „Hotel Transylwania 3’
16.00 „Hotel Transylwania 3”
18.00 „Hotel Transylwania 3”
20.00 „Kler”

17 PAŹDZIERNIKA (ŚRODA)
18.00 „Juliusz”
19 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK)
13.00 „Hotel Transylwania 3”
15.00 „Hotel Transylwania 3”
17.00 „Hotel Transylwania 3”
19.00 „7 uczuć”
21.15 „Jak pies z kotem”
20 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA)
21.00 „7 uczuć”

27 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA)
14.00 „Biały Kieł”
16.00 „Hotel Transylwania”
18.00 „Serce nie sługa”
20.00 „7 uczuć”
22.00 „Jak pies z kotem”

21 PAŹDZIERNIKA (NIEDZIELA)
12.30 „Hotel Transylwania 3”
14.30 „Hotel Transylwania 3”
16.30 „Hotel Transylwania 3”
18.30 „7 uczuć”
20.45 „Jak pies z kotem”

28 PAŹDZIERNIKA (NIEDZIELA)
13.00 „Biały Kieł”
15.00 „Hotel Transylwania 3”
17.00 „Serce nie sługa”
19.00 „7 uczuć”
21.00 „Jak pies z kotem”

24 PAŹDZIERNIKA (ŚRODA)
18.00 „7 uczuć”
26 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK)
14.00 „Biały Kieł”
16.00 „Hotel Transylwania”
18.00 „Serce nie sługa”
20.00 „7 uczuć”
22.00 „Jak pies z kotem”

30 PAŹDZIERNIKA (WTOREK)
19.00 National Theatre Live - spektakl
„Frankenstein II – Cumberbatch jako Doktor Frankenstein”
31 PAŹDZIERNIKA (ŚRODA)
18.00 „Jak pies z kotem”
20.00 „Suspiria”
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WYDARZENIA

W podziękowaniu za ofiarowaną wolność

Formacja Teatralna „Na Luzie” przedstawiła krótki montaż słowno muzyczny

Fot. Bogusław Zawadzki

Koncert rozpoczął się polonezem w wykonaniu Zespołu Tanecznego
„Złota Jesień’

Fot. Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Hołdem złożonym przodkom, którzy podarowali nam wolność, był koncert „Nasza Niepodległa”, zorganizowany 18 września w Giżyckim Centrum Kultury. Na scenie zaprezentowali się słuchacze Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w wykonaniu których usłyszeliśmy najpiękniejsze
polskie pieśni i wiersze patriotyczne. Koncert obejrzał nadkomplet publiczności, a wśród widzów znaleźli się przedstawiciele władz miasta na czele z
burmistrzem Wojciechem Iwaszkiewiczem i jego zastępcą Romanem Łożyńskim oraz uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego. Organizatorem wydarzenia było Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.
Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki
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Sekcja piosenki biesiadnej tym razem zaprezentowała repertuar patriotyczny

Finałowa odsłona koncertu – występ Nauczycielskiego Chóru kameralnego

Z tańcem i śpiewem dla Niepodległej
W drugą niedzielę września giżycczanie po raz kolejny mieli okazję
ujrzenia w akcji członków Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego. Tym razem zaprezentował się on w widowiskowym
programie „Z polską pieśnią i tańcem przez wieki” podczas gali „Giżycko dla Niepodległej” w hali Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka
Przygotowań Olimpijskich. To była prawdziwa uczta dla ducha, ucha
i oka, co doskonale widać na zdjęciach Tomasza Karolskiego.
					
bz

WARTO WIEDZIEĆ

KIEDY PIENIĄDZE NIE TRAFIAJĄ DO ADRESATA…
Czy zdarzyło się Państwu omyłkowo przelać pieniądze
na inne konto niż zamierzaliście? Mamy nadzieję, że
nie, ale warto wiedzieć, co robić, jeśli znajdziecie
się w takiej sytuacji. O tym, a także o polubownym
rozwiązywaniu sporów opowie dziś powiatowy
rzecznik konsumentów w Giżycku Katarzyna Tota Leszczyńska (na zdjęciu).

Przelanie pieniędzy na błędny numer rachunku może przydarzyć
się każdemu. Długi ciąg liczb sprzyja pomyłce. Wystarczy pośpiech,
chwila nieuwagi i środki trafiają do niewłaściwego odbiorcy. Do tej pory
nie było jasnej i jednolitej procedury, która mogłaby zmusić odbiorcę
błędnego przelewu do zwrotu środków. Pozostawało tylko liczyć na
uczciwość osoby, do której trafił przelew, w skrajnych przypadkach
pogodzić się ze stratą pieniędzy. Banki zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi tajemnicy bankowej nie mogły ujawnić danych odbiorcy, przez co próba zwrócenia się o zwrot była niezwykle
trudna i uniemożliwiała złożenie pozwu w sądzie. Zgodnie z nowymi
regulacjami prawnymi, obowiązującymi od lipca tego roku, klient, który
zorientuje się, że omyłkowo wykonał przelew na złe konto, powinien
poinformować swój bank lub SKOK o tym fakcie. Ten zaś będzie miał 3
dni na poinformowanie odbiorcy o błędzie i konwencjach braku zwrotu
środków w ciągu 30 dni. Zwrot powinien zostać dokonany na specjalny tzw. rachunek techniczny (rachunek zwrotu), który ma służyć tylko
na zwroty omyłkowo wysłanych kwot. Za przelew zwrotny bank nie
pobiera opłat. Z rachunku technicznego środki w ciągu jednego dnia
roboczego powinny trafić na konto ich prawowitego właściciela. Jeśli
w transakcję zaangażowanych było dwóch dostawców, termin wydłuży
się do kilku dni. Jeżeli odbiorca omyłkowego przelewu nie zwróci pieniędzy dobrowolnie w ciągu 30 dni, bank lub SKOK będzie zobowiązany do przekazania płatnikowi danych odbiorcy. Umożliwi to skuteczne
dochodzenie roszczenia na drodze sądowej. Podstawę prawną stanowić będą przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu, a sąd oceni, czy
roszczenie płatnika jest zasadne. W praktyce oznacza to, że odbiorca
omyłkowego przelewu, który nie zwróci omyłkowo otrzymanych kwot,
będzie zmuszony do tego wyrokiem sądu i poniesie dodatkowo koszty
związane z procesem.
***
Może się zdarzyć, że sklep, do którego złożyliście Państwo reklamację kupionego w nim towaru, odrzuci ją. Możecie wówczas skorzystać z postępowania polubownego, określanego angielskim skrótem
ADR (Alternative Dispute Resolution). Jest szybsze (trwa maksymalnie 90 dni), przeważnie bezpłatne i mniej stresujące. Taką możliwość
wprowadziła Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsu-

menckich, która weszła w życie w styczniu ubiegłego roku Warunek,
jaki musi być spełniony: obie strony muszą się zgodzić na przeprowadzenie postępowania polubownego. Składając wniosek, należy
pamiętać, że:
1. Postępowanie polubowne to postępowanie poreklamacyjne. Najpierw należy złożyć reklamację wadliwego towaru lub usługi, a sprzedawca musi ją w całości lub w części odrzucić.
2. Wniosek musi być podpisany. Należy dołączyć do niego dokumenty,
np. potwierdzenie płatności, korespondencję reklamacyjną z przedsiębiorcą, zdjęcia wadliwego towaru.
3. Udział w postępowaniu ADR zasadniczo jest dobrowolny, co oznacza, że obie strony muszą się zgodzić na tę procedurę (odstępstwem
są postępowania przed Rzecznikiem Finansowym i Arbitrem Bankowym, gdzie udział przedsiębiorcy jest obowiązkowy). Dobrowolne jest
także przyjęcie rozwiązania sporu wypracowanego w toku postępowania, wyjątkiem jest arbitraż przed Arbitrem Bankowym (rozwiązanie
sporu jest wiążące dla banku) i przed Sądem Polubownym przy KNF
(rozstrzygnięcie jest wiążące dla obu stron).
4. Jeśli spór dotyczy towaru lub usług, które zostały zakupione przez
internet, można złożyć wniosek elektronicznie przez platformę ODR
(Online Dispute Resolution). To strona prowadzona przez Komisję
Europejską, dostępna także w języku polskim, przydatna zwłaszcza w
konfliktach z przedsiębiorcami z innych krajów UE. Należy pamiętać,
że jeśli druga strona nie zgodzi się na postępowanie polubowne, to po
30 dniach sprawa jest zamykana.
5. Jeśli spór dotyczy przedsiębiorcy z innego kraju UE, można skorzystać z pomocy Europejskiego Centrum Konsumenckiego.
6. Składając wniosek do Inspekcji Handlowej należy wybrać inspektorat w tym województwie, gdzie mieści się sklep, z którym się spieramy.
W przypadku zakupów przez internet najwłaściwszy będzie inspektorat
w tym regionie, gdzie firma ma swoją główną siedzibę.
7. Większość postępowań jest dla konsumentów bezpłatna. Wyjątkiem
są postępowania przed: Rzecznikiem Finansowym (50 zł), Sądem Polubownym przy KNF (50 zł - mediacja, 150 zł – arbitraż) i Arbitrem Bankowym (50 zł lub 20 zł – w zależności od wartości przedmiotu sporu).
Trzeba się też liczyć z kosztem powołania rzeczoznawcy, jeśli będzie
to konieczne.
Więcej informacji o polubownym rozwiązywaniu
sporów znajdą Państwo na stronie internetowej: polubowne.uokik.gov.pl.

Kto prowadzi postępowania polubowne?
* Inspekcja Handlowa (spory związane ze sprzedażą towarów i
usług, m.in. ze sprzedawcami, deweloperami, firmami remontowymi, biurami podróży)
* Rzecznik Finansowy (spory finansowe i ubezpieczeniowe)
* Sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (sprawy pomiędzy uczestnikami rynku finansowego)
* Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich (tylko spory z
bankami)
* Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (sprawy z branży telekomunikacyjnej i pocztowej)
* Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (pory z dostawcami mediów)
* Rzecznik Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu
Kolejowego (spory pomiędzy pasażerami a przewoźnikami kolejowymi)
* Stowarzyszenie Praw Pasażerów „Przyjazne latanie” (spory pomiędzy konsumentami a liniami lotniczymi)
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STREFA CZYTELNIKA

BOCZONIA
ŻYWOTNY
Choć niewiele mu do setki
nadal łasy na kobietki
ŻYCIE JAK KARTY
W życiu jak w kartach:
kto szczęścia nie ma,
wygra partyjkę,
lecz nigdy szlema
SIŁA KOBIETY
Chłop potęgą jest i basta,
lecz przewyższa go… niewiasta
ZWIERZĘCE ZALEGŁOŚCI
Mrówkę można zasłonić,
lecz w tym tkwi cała bieda,
że słonia z pewnością
„zamrówczyć” się nie da
ZBRODNIA I KARA
Zrealizował plan:
zmienił cywilny stan.
Za to więc do starości
pozbawił się wolności

Nagroda przekazana,
konkurs oficjalnie zakończony, Składakiem marki
„Camp” ze sklepu rowerowego Piotra Fiedorowicza przy placu
Targowym odjechała Leokadia Szabelska,
która – co ciekawe –
przed wakacjami została
właścicielką identycznego
jednośladu. Pierwszy rower Pani Leokadia kupiła
bowiem w czerwcu w…
sklepie pana Piotra i dzięki temu znalazła się w gronie prawie 60 kandydatów
do wygranej w konkursie.
Laureatka zapewniła, że
nagrody sprzedawać nie
zamierza, pojazd będzie
bowiem służył członkom
jej najbliższej rodziny.
bz

Fot. Bogusław Zawadzki

PIÓRKIEM Jeden kupiła, drugi wygrała

Właściciel sklepu rowerowego Piotr Fiedorowicz przekazuje nagrodę Leokadii Szabelskiej

Mundialowa nagroda już w rękach laureatki

Rany polskich kibiców po ostatnim piłkarskim Mundialu w Rosji powoli zaczynają się
zabliźniać, ale chyba nie wszyscy sympatycy
„kopanej” w naszym kraju będą tegoroczne
mistrzostwa wspominać z niesmakiem. Dla
Joanny Killich miłą pamiątką będzie z
pewnością oryginalna piłka warszawskiej Legii z podpisami mistrzów naszego kraju, którą
nasza Czytelniczka wygrała w mundialowym

konkursie „Mojego Giżycka” (nagrodę ufundował były piłkarz Legii, a obecnie reprezentant
wrocławskiego Śląska Łukasz Broź). Nie
jest to wprawdzie futbolówka, jaką rozgrywano
mecze w Rosji, niemniej jej wartość kolekcjonerska jest bezdyskusyjna. Konkurs rozstrzygnęliśmy już kilka tygodni temu, ale dopiero
niedawno pani Joanna miała możliwość odebrania upominku. 			
bz

ZMIENIONA ZASADA
Jak głosi stara zasada:
kto pod kim dołki kopie,
ten sam w nie wpada
Lecz nowa starą kasuje:
kto pod kim kopie,
ten awansuje!
WYZNANIE MATERIALISTKI
Może być nawet idiota,
byle miał worek złota
PUŁAPKA
Kiedy wilk się wciela
w twego przyjaciela,
zrobi cię na szaro:
zostaniesz ofiarą
SAMOTNIK
Chciałby stworzyć team,
ale nie ma z kim
PRZEDWYBORCZE OBIECANKI
Polityczne oszołomy
obiecują… szklane domy

Fot. Bogusław Zawadzki
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Joanna Killich z rodziną i pamiątkową piłką z autografami zawodników Legii Warszawa

AKTUALNOŚCI

WIELU ludzi JEDNYM głosem

Początek jesieni to na Mazurach tradycyjnie czas chórów. Przed nami osiemnasta edycja Międzynarodowych
Koncertów Muzyki Cerkiewnej, organizowanych przez Zarząd Oddziału Mazurskiego Związku Ukraińców w
Polsce we współpracy z giżycką parafią greckokatolicką p.w. Świętej Trójcy.
Na wydarzenie zapraszamy 6 i 7 października tolickiego i innych wyznań religijnych. Impreza ma Polewczak, przewodnicząca Oddziału Mazurdo kościołów i cerkwi w powiatach: giżyckim, wę- na celu popularyzację muzyki cerkiewnej i śpiewu skiego Związku Ukraińców w Polsce. – Planujemy
gorzewskim i gołdapskim. Koncerty są prezentacją chóralnego wśród dzieci i młodzieży oraz integrację czternaście koncertów, w tym niedzielny Koncert
muzyki cerkiewnej obrządków wschodnich takich różnej wyznaniowo społeczności naszego regionu. Galowy w kościele p.w. Świętego Kazimierza Krójak starocerkiewny, starosłowiański, prawosławny
– W tym roku zobaczymy i usłyszymy trzy- lewicza w Giżycku.
czy bizantyjsko-ukraiński, a także okazją do po- naście chórów z Polski, Litwy i Ukrainy, łącznie
Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.
znania repertuaru religijnego obrządku rzymskoka- około 300 wykonawców – mówi Katarzyna
Bogusław Zawadzki

RAMOWY PLAN KONCERTÓW
SOBOTA, 6 PAŹDZIERNIKA
* godz. 16.00 - koncert w cerkwi greckokatolickiej w Węgorzewie.
* godz. 18.00 - koncert w cerkwi greckokatolickiej w Giżycku.
NIEDZIELA, 7 PAŹDZIERNIKA
* msze święte i koncerty chórów w cerkwiach greckokatolickich w Baniach Mazurskich (godz. 9.00), Wydminach
(godz. 9.00), Giżycku (godz. 10.00), Węgorzewie (godz. 10.00) i Kruklankach (godz. 11.30)
* koncerty w kościołach rzymskokatolickich w Wilkasach (godz. 10.30), Miłkach (godz. 12.10), Budrach (godz. 12.15),
Bystrym (godz. 12.45), i Rydzewie (godz. 13.00)
* godz. 16.00 - Koncert Galowy w kościele p.w. Św. Kazimierza Królewicza w Giżycku

UCZESTNICY KONCERTÓW

„Basileus” – Chór Parafii Greckokatolickiej p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Warszawie (Polska),
Сhór Świętolipski przy Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce, „Kliros” – Chór Parafii Greckokatolickiej p.w.
Świętego Mikołaja z Bań Mazurskich, „Ojczyzna” - chór przy parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Węgorzewie, Wyższobramski Chór
Kameralny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Cieszyna, kwartet wokalny „In Campo Perto” z Wilna, Chór Garnizonowej
Cerkwi Św. Ap. Piotra i Pawła ze Lwowa, „Deisis” – chór Zakonu oo. Bazylianów z Briuchowyczi, „Dudaryk” - Państwowy
Akademicki Chór Męski ze Lwowa, „Madrigal Voices” – wokalny żeński zespół Zasłużonego Akademickiego Chóru Ukrainy „Тrembita”
ze Lwowa, Maleńki Chór Bazylego Wielkiego wraz z „Dream Orchestrą” z Kijowa, „Trembita” - Zasłużony Akademicki
Chór ze Lwowa, „Żajwir” – Chór Kameralny Rówieńskiego Powiatowego Centrum Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości z Klewania

Jedną z gwiazd tegorocznych Koncertów będzie Państwowy Akademicki Chór Męski „Dudaryk” ze Lwowa

Nagrodzeni za „Autoportret”

Dziesięcioro uczniów giżyckich szkół podstawowych zostało wyróżnionych w konkursie plastyczno - literackim „Autoportret”, zorganizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
podejmującej problem profilaktyki uzależnień. Nagrody książkowe
przyznano: Zuzannie Marcińskiej (SP 1), Aleksandrowi Kozłowskiemu, Patrykowi Burblisowi, Gabrieli Kozłowskiej (wszyscy SP 2), Elizie Erasimowicz, Gabrieli Fok (obie
SP 3), Annie Dołędze, Szymonowi Szostakowi, Katarzynie Turczy i Wiktorii Mickiewicz (wszyscy SP 4). Koordynatorem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w Giżycku było (jak co roku)
miejscowe Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. bz

Сhór Świętolipski przy Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce – tegoroczny debiutant
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Najwięcej było medalistów

MIEJSCA GIŻYCCZAN

Finiszuje Wojciech Wyszyński, brązowy medalista w grupie M-40

Fot. Bogusław Zawadzki

Ostatnie chwile przed startem. Wojciech Sowa (pierwszy z prawej) jeszcze nie wie, że będzie
najszybszy w kategorii M-50

ŻACZKI
2. Karolina Sowa
3. Anita Fiedorowicz
ŻAKI
4. Albert Kurach
JUNIORZY
1. Sebastian Fiedorowicz
MASTERS KOBIETY
1. Anna Kozikowska (K-30)
1. Sylwia Konstantynowicz (K-40)
1. Beata Gawarecka (K-50)
MASTERS MĘŻCZYŹNI
2. Michał Babiak (M-30)
2. Piotr Fiedorowicz (M-40)
3. Wojciech Wyszyński (M-40)
1. Wojciech Sowa (M-50)
2. Mirosław Walnicki (M-50)
3. Jerzy Grajewski (M-50)
4. Ryszard Lenkiewicz (M-50)
5. Adam Krawczyk (M-50)
6. Czesław Gudan (M-50)
ELITA
1. Michał Wróblewski
2. Krzysztof Kindrasz
3. Paweł Lenkiewicz
4. Wojciech Nowalski
5. Marcin Trykacz
6. Dominik Minkina
7. Zbigniew Pisowłocki

Fot. Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Najpierw amatorzy, potem „zawodowcy”. Na starcie Mazurskiego Wyścigu Kolarskiego MTB
o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko, zorganizowanego w lesie miejskim już po raz
siedemnasty, stanęło ponad 120 cyklistów. Zdecydowana większość z nich wróciła do domów z
medalami, które – w kategorii superamator, gdzie zajęte lokaty są zawsze sprawą drugorzędną
– zgodnie z tradycją należały się każdemu, kto ukończył zmagania. Miejsca reprezentantów
Giżycka w kategoriach kolarzy z licencjami prezentujemy w ramce.
					
Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Kolarski klan Fiedorowiczów zabrał do domu trzy puchary. Najstarszy z rodu Piotr (zdjęcie
z lewej) był drugi w wyścigu M-40, jego syn Sebastian (z prawej) nie miał sobie równych w
rywalizacji juniorów, a medalową kolekcję uzupełniła córka Anita, która stanęła na najniższym
stopniu podium wśród żaczek

Świetny wrześniowy bilans „Gieksy”
Z Tęczą Miłomłyn (13 października, godz.
15.30) i Jeziorakiem Iława (27 października, godz.
15.00) zagrają w tym miesiącu u siebie czwartoligowi piłkarze Mamr Giżycko. Gorąco zachęcamy
do odwiedzenia stadionu MOSiR przy ul. Moniuszki
(po modernizacji prezentującego się bardzo okazale) i kibicowania naszej „Gieksie”, która we wrześniu spisała się znakomicie, wygrywając cztery
mecze z rzędu (trzy na boiskach rywala – m.in. z
ówczesnym wiceliderem Mrągowią Mrągowo). Zakończenie jesiennego grania o punkty planowane
jest w listopadzie. Jeśli aura pozwoli, zostaną wówczas rozegrane aż cztery kolejki (w tym awansem Radość piłkarzy Mamr po zdobyciu zwycięskiego gola w meczu z Granicą Kętrzyn w
dwie wiosenne). 		
bz doliczonym czasie gry

Fot. Bogusław Zawadzki
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Mistrz oddał szarfę, „Barca” na tronie

Blaugrana ponownie na szczycie. Zdetronizowana rok temu przez Żaglownię Panaś w tym sezonie wróciła w
wielkim stylu, wygrywając trzynaście z czternastu meczów w amatorskiej lidze piłkarskich szóstek na „Orliku”.
Gracze „Barcy” zdominowali również klasyfikację snajperów. Najlepszy okazał się autor 26 goli Piotr Pawlik, a
trzecie miejsce zajął Maciej Kudyk (16 bramek). Obaj trafiali w dwunastu spotkaniach.

TABELA

1. Blaugrana 			
2. Żaglownia Panaś 		
3. Amators Pozezdrze 		
4. Graf 				
5. Romper Team 			
6. Hotel Santa Monica 		
7. Agrolider 			
8. Drink Team 			

39 		
34 		
22 		
19 		
17 		
13 		
9 		
7		

SNAJPERZY

26
19
16
15
14

Mecz Grafa z Żaglownią Panaś. O piłkę walczą Błażej Krupa (z lewej) i Janusz
Madej, z tyłu Marcin Łukaszewicz (w fioletowym plastronie) i Piotr Reczek

Fot. Bogusław Zawadzki

1. Piotr Pawlik (Blaugrana) 				
2. Przemysłąw Łapiński (Żaglownia Panaś) 		
3. Maciej Kudyk (Blaugrana) 				
4. Kuba Ambroziak (Romper Team) 			
5. Mateusz Markiewicz (Amators Pozezdrze) 		

58:19
55:30
48:36
30:37
31:42
35:54
31:41
34:61

Fot. Bogusław Zawadzki

W dziewiątej edycji ligi, organizowanej przez Marka Grochowskiego, wystąpiło osiem drużyn. Kibice zobaczyli 322 gole (182 w
pierwszej rundzie i 140 po wakacjach), co przy 56 potyczkach daje
średnią 5,75 bramki na mecz. Na listę strzelców wpisało się aż 79
zawodników, sędziowie pokazali 17 żółtych i 5 czerwonych kartek.
Mistrzowska Blaugrana, występująca na boiskach dopiero od trzech
sezonów, po koronę sięgnęła po raz drugi. Był to zespół zdecydowanie
najstabilniejszy kadrowo i najrówniej grający w całych rozgrywkach,
najlepszy zarówno w ataku, jak i w defensywie (bilans bramkowy
58:19). Po pierwszej rundzie „Barca” plasowała się na 2. pozycji ze
stratą 3 „oczek” do niezwyciężonego obrońcy tytułu Żaglowni Panaś.
Rewanże nie były już jednak tak udane dla lidera, który ostatecznie
zakończył zmagania na 2. pozycji z dorobkiem gorszym od Blaugrany
o 5 punktów. Zespoły te zamieniły się więc lokatami sprzed roku. „Brąz”
obronili pozezdrzańscy Amatorsi.
				
Bogusław Zawadzki

Piotr Pawlik (przy piłce) powiększył swoją bogatą kolekcję snajperskich statuetek. Z prawej Fabian Tuziemski (Agrolider)

Nie tylko w szkółkach

Marek Grochowski i część jego podopiecznych podczas treningu na
„Orliku”

Dla każdego coś dobrego – można by rzec patrząc na ofertę Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych dla najmłodszych. Na giżyckim
lodowisku działają bowiem aż cztery dziecięce sekcje rekreacyjne, w
których mali miłośnicy łyżwiarstwa mogą rozwijać swoje umiejętności
pod okiem doświadczonych instruktorów. I tak np. Sławomir Treszczyński, Tomasz Wróblewski i Tomasz Sztafa zaprasza-

ją chętnych na treningi short trackowe, Vladimir Buril i Daniel
Rocki czekają na przyszłe gwiazdy hokeja, Elżbieta Kotlicka nauczy piruetów i innych elementów łyżwiarstwa figurowego, a Jolanta
Maksymiuk podpowie, co zrobić, by zostać świetnym panczenistą.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych sekcji można uzyskać pod numerami telefonów: 798-112-337 lub 530-283-777.
bz

Fot. Bogusław Zawadzki

Oby więcej takich inicjatyw! Od kilku tygodni na „Orliku” przy Szkole Podstawowej nr 7 prowadzone są zajęcia z piłki nożnej dla chłopców urodzonych w latach 2006 - 2008. Organizacją czasu wolnego następców Roberta
Lewandowskiego zajmuje się animator sportu i instruktor „kopanej” Marek
Grochowski (tel. 609-501-772). Zajęcia są alternatywą dla wszystkich,
którzy nie są członkami płatnych szkółek piłkarskich. W odróżnieniu od tych
ostatnich treningi na „Orliku” przy „Siódemce” nie wymagają żadnych opłat.
– Chętnych zapraszam w poniedziałki, środy i piątki o godz. 17.30 –
mówi Marek Grochowski. – Po nadejściu chłodów planujemy przenieść się
do hali.					
bz

Łyżwy, ale jakie? – zapisz pociechę na zajęcia
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„Jaga” nastrzelała Mamrom, ale wygrał Antoś

Fot. Bogusław Zawadzki

Zacny gość zaszczycił nas swą obecnością podczas urodzinowej imprezy Giżyckiego Klubu Sportowego
„Mamry”, świętującego 70. rocznicę powstania. Piłkarze Jagiellonii Białystok – bo o nich mowa - przyćmili
swym blaskiem Szacownego Jubilata, ale akurat tego nikt (nawet ów Jubilat) nie miał im za złe. Dochód z
meczu naszej „Gieksy” z wicemistrzem Polski został przeznaczony na leczenie 6-letniego giżycczanina Antosia
Żochowskiego, zmagającego się z ciężką chorobą.

„Jaga” przyjechała na Mazury bez kilku podstawowych piłkarzy,
powołanych przez selekcjonerów trzech reprezentacji na mecze Ligi
Narodów, ale mimo ubytków kadrowych zaprezentowała się tak, jak na
czołową drużynę kraju przystało. Spotkanie z Mamrami trwało zaledwie godzinę, cztery kwadranse wystarczyły jednak ekipie z Podlasia,
by „ukłuć” gospodarzy aż osiem razy (przy jednoczesnym zachowaniu
czystego konta po stronie strat). Oczywiście tego dnia od cyferek na
tablicy świetlnej znacznie ważniejsze były złotówki zebrane na leczenie
małego Antosia, od dwóch lat cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenne’a. Decyzją Zarządu GKS Mamry dochód ze sprzedaży biletów,
licytacji gadżetów i kwesty przeprowadzonej podczas meczu został
przeznaczony właśnie na pomoc dzielnemu maluchowi. Łącznie wyszło 9160,31 zł plus 360 zł ekstra – w przeddzień towarzyskiej potyczki
w Giżycku do zbiórki spontanicznie przyłączyli się bowiem działacze
i piłkarze Mrągowii Mrągowo. W imieniu rodziny Antosia i wszystkich
giżycczan serdecznie dziękujemy Przyjaciołom znad Czosu za ten
wspaniały gest.
		
Bogusław Zawadzki

Bramkarz Mamr Karol Murawski nie dał się pokonać Martinowi Pospisilowi, ale i tak w pierwszej połowie trzykrotnie zmuszony był wyciągać piłkę z siatki

Mile Savkovic (pierwszy z prawej) w walce z Sebastianem Żukowskim. Z lewej: Mateusz Opar i Kamil Kamiński

Fot. Bogusław Zawadzki

Fot. Bogusław Zawadzki

Mecz Mamr z Jagiellonią obejrzało kilkuset widzów. Giżycki stadion nieczęsto przeżywa takie „oblężenie”, ale też niecodziennie nad Niegocin
przyjeżdżają czołowe drużyny naszego kraju

Fot. Fotografia - Tomasz Karolski
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Mateusz Machaj zdobył dwa gole, nic więc dziwnego, że po końcowym
gwizdku „dopadli” go młodzi giżyccy łowcy autografów.

OSTATNIĄ ODSŁONĄ JUBILEUSZU 70-LECIA GIŻYCKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „MAMRY” BĘDZIE GALA,
PODCZAS KTÓREJ ZOSTANĄ WRĘCZONE ODZNACZENIA OSOBOM ZASŁUŻONYM DLA KLUBU. UROCZYSTOŚĆ ODBĘDZIE SIĘ 6 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA) O GODZ. 16.00 W GIŻYCKIM CENTRUM KULTURY

