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2 BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Wybory już za nami. W tym roku kampania była wyjątkowo krótka 

i przebiegła bardzo szybko. Bardzo dziękuję Państwu za zaufanie i za 
każdy oddany głos – zarówno w wyborach na burmistrza, jak też na 
mój zespół. To było dla mnie bardzo ważne. Tak duże poparcie oraz 
wyrazy sympatii okazywane podczas kampanii wyborczej zobowią-
zują do jeszcze większej i jeszcze cięższej pracy. Rozstrzygnięcie 
w pierwszej turze jest korzystne również dla samych mieszkańców, 
ponieważ życie w mieście nie zatrzymuje się. Codziennie trzeba speł-
niać potrzeby i rozwiązywać problemy. Zatem czym krótszy „okres 
międzywyborczy”, tym lepiej. 

Nadchodząca kadencja będzie bardzo ważna. Będzie też dłuższa 
– trwać będzie nie 4, ale 5 lat. Rysuje się także bardzo korzystnie dla 
Giżycka. Po raz pierwszy od wielu lat będziemy mieli reprezentanta w 
Samorządzie Województwa, bowiem mandat radnej Sejmiku uzyska-
ła długoletnia burmistrz Giżycka i prezes Fundacji Ochrony Wielkich 
Jezior Mazurskich Pani Jolanta Piotrowska. Serdecznie gratuluję i 
wierzę, że wspólnie będziemy pracować dla Giżycka. Giżycko sta-
je się coraz bardziej popularne. Nie tylko wśród turystów, ale także 
inwestorów. Wszystko na to wskazuje, że najbliższe 5 lat znacznie 
odmieni nasze miasto. To jest właśnie nasz czas. 

Bardzo dobrze przedstawia się również skład Rady Miejskiej. 

Gratuluję wszystkim, którzy 
odważyli się poddać osądowi 
mieszkańców oraz – oczywiście 
– wybranym. Większość stano-
wią doświadczeni i sprawdzeni 
radni, są także nowe twarze. 
Wierzę, że będzie kontynuowa-
na dobra współpraca, bo tylko 
zgoda jest w stanie coś zbu-
dować. Zapraszam wszystkich 
radnych do przyłączenia się do 
szerokiej koalicji dla Giżycka. 

Dziękuję za wszystkie telefony, SMSy, e-maile, wiadomości i 
gratulacje przekazywane bezpośrednio. Przepraszam, jeżeli nie od-
powiedziałem, ale zwyczajnie nie nadążałem...  Gratuluję wszystkim 
wybranym, jak też tym, którzy zaangażowali się w ten trudny proces. 

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaufanie. Przed nami bardzo, 
bardzo pracowity czas, który można wykorzystać jedynie wspólnie 
budując i w zgodzie. 

Burmistrz Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

W październiku wznowiono prace przy budowie ronda na skrzyżo-
waniu ulic: Świderskiej i Nowowiejskiej z szosą Obwodową. Otwarto 
już wjazd na ul. Świderską, obecnie trwa przebudowa sieci gazowej i 
wymiana gruntu pod jezdnią południową trasy głównej, wykonywane są 
także warstwy konstrukcyjne na ul. Nowowiejskiej. Inwestor – olsztyń-
ski Oddział Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – ocenia stan 
realizacji przedsięwzięcia na 55%. Przypomnijmy, iż rondo miało być 
gotowe do 30 września tego roku. Wykonawca wystąpił jednak z wnio-
skiem o wydłużenie terminu. 

– Nowy termin zakończenia inwestycji ustalono na 6 maja przy-
szłego roku, przy uwzględnieniu trzymiesięcznej przerwy zimowej od 
15 grudnia – mówi Karol Głębocki, główny specjalista do spraw 
komunikacji społecznej GDDKiA w Olsztynie. – Przy odpowiednim za-
angażowaniu wykonawcy jest to termin realny. 

Na wykonawcę nie nałożono kar w związku z niedotrzymaniem 

Po rondzie pojeździmy wiosną
pierwotnego terminu zakończenia prac, albowiem – jak twierdzi Karol 
Głębocki – wystąpiły okoliczności niezależne od firmy budującej rondo 
(m.in. prace saperskie, dodatkowe roboty instalacyjne i deszczowa po-
goda uniemożliwiająca realizację harmonogramu budowy).              bz

Coś się kończy, by coś się mogło zacząć. To jedno z ostatnich zdjęć 
wysłużonej kładki nad kanałem Łuczańskim, którą przez kilka dekad 
giżycczanie dreptali z „Wyspy” do centrum i vice versa, a która właśnie 
znika z miejskiego krajobrazu. Nowa przeprawa z każdym dniem „ro-
śnie w siłę”, ale musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Obiekt ma 
być gotowy w przyszłym roku.                bz

Będziecie tęsknić?

… będzie na Traugutta. Trwa bowiem remont tej niezwykle waż-
nej dla mieszkańców arterii, który miasto prowadzi wespół z Zarządem 
Dróg Powiatowych. Ładniej dla oka i prościej pod stopami ma być jesz-
cze w tym roku.                   bz

Przyjaźniej dla buta…
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AKTUALNOŚCI

Nam, Polakom, Turyn do niedawna kojarzył się głównie z fabryką Fia-
ta i Zbigniewem Bońkiem, który w miejscowym Juventusie spędził 
najlepsze lata swojej piłkarskiej kariery. Od miesiąca o Turynie możemy 
mówić także jako o miejscu jednego z największych w historii sukcesów 
polskiego sportu, albo-
wiem właśnie w stoli-
cy Piemontu zdobyty 
przed czterema laty 
tytuł mistrza świata 
we wspaniałym stylu 
obronili polscy siatka-
rze. „Biało – Czerwo-
ni” okazali się najlepsi 
w stawce 24 drużyn, 
wygrywając dziewięć 
z dwunastu spotkań, 
w finale pozbawiając 
jakichkolwiek złudzeń 
aktualnych wicemi-
strzów świata Brazy-
lijczyków. Żelaznym 
członkiem „złotej czter-
nastki” był giżycczanin 
Jakub Kocha-
nowski (przez media 
już dawno nazwany 
„Złotym Dzieciakiem”) 
który świetnie spisywał się zarówno w rozgrywkach grupowych w Bułgarii, 
jak i w spotkaniach w kolejnych fazach turnieju już na Półwyspie Apeniń-
skim. Wszyscy zapewne pamiętamy znakomitą w jego wykonaniu koń-
cówkę trzeciego seta w meczu z Iranem, kiedy to 21-latek wszedł w pole 
zagrywki przy stanie 19:22 i rozbił Persów serią kapitalnych serwów. Kuba 
imponował nie tylko na parkiecie, ale także poza nim. Po najtrudniejszym 
dla Polaków, ale wygranym 3:2 morderczym meczu ze Stanami Zjedno-

„Złoty Dzieciak” ze „Złotym Krzyżem”
Do czterech złotych oraz jednego srebrnego medalu mistrzostw Europy i świata z czasów juniorskich dołożył 
właśnie pierwszy seniorski krążek – i to od razu z najcenniejszego kruszcu. Pochodzący z Giżycka Jakub 
Kochanowski został niedawno mistrzem globu w siatkówce, a eksperci twierdzą, że już dziś powinien zamówić 
sobie bardzo długą półkę na trofea. 

Powitanie mistrzów świata na warszawskim „Okęciu” fotografował niezastąpiony Tomasz Ka-
rolski i to właśnie on jest autorem zdjęcia, na którym Jakub Kochanowski pozdrawia wszystkich 
kibiców. Za naszym „Złotym Dzieciakiem” stoją (od prawej): Artur Szalpuk, Fabian Drzyzga, 
Michał Kubiak i trener Vital Heynen

czonymi, dającym naszym siatkarzom awans do wielkiego finału, środkowy 
bloku naszej reprezentacji z charakterystycznym dla siebie stoickim spoko-
jem przekonywał rozemocjonowaną dziennikarkę Telewizji Polskiej, że… 
drużyna nic jeszcze nie osiągnęła. 

– Nie przyjecha-
liśmy tu po to, by wy-
grać półfinał – mówił 
popularny „Kochan”. 
– Jesteśmy tu po to, 
by zdobyć mistrzostwo 
świata. 

Jakub, po zawo-
dach w Bułgarii i Wło-
szech uhonorowany 
przez Prezydenta RP 
„Złotym Krzyżem Za-
sługi”, jest pierwszym 
giżyckim mistrzem 
świata w grach ze-
społowych w katego-
rii seniorów. Za nim 
fantastyczna kariera 
w reprezentacjach 
młodzieżowych (mistrz 
świata i mistrz Europy 
juniorów oraz kadetów 
i wicemistrz Europy 

juniorów), przed nim – tu nikt nie ma wątpliwości – świetlana przyszłość. 
Najbliższe cele to, oczywiście, mistrzostwo Polski i podbój klubowych roz-
grywek na świecie ze Skrą Bełchatów (w której występuje od tego sezonu), 
złoto z reprezentacją na przyszłorocznych mistrzostwach Europy w Belgii, 
Francji, Holandii i Słowenii oraz – oczywiście – najwyższy stopień podium 
na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w roku 2020. 

           Bogusław Zawadzki

Znowu głośno o giżyckiej twierdzy! Po Nagrodzie 
Głównej w konkursie „Pro Warmia Mazury” w katego-
rii „promocja ogólna” (za organizację „Operacji Boyen”) 
przyszedł czas na certyfikat „Turystyczny Produkt Roku 
2018”. Przyznano go Giżyckiemu Centrum Kultury za 
„Twierdzę Boyen”, a wręczenie godła miało miejsce pod-
czas dwudniowej konferencji (10-11 października) „Jak 
złapać turystę w sieć? Sieciowe produkty turystyczne 
w czasach experience economy” w Świdnicy na Dolnym 
Śląsku (spotkanie było pokłosiem Kongresu Turystyki Pol-
skiej sprzed dwóch lat). Certyfikat odebrali: wiceburmistrz 
Giżycka Roman Łożyński i kierownik twierdzy Boyen 
Piotr Waśniewski.

                           bz

Twierdza z certyfikatem Produktu Roku!

Piotr Waśniewski (z lewej) i Roman Łożyński prezentują certyfikat dla jedne-
go z sześciu najlepszych turystycznych produktów 2018 roku
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4 AKTUALNOŚCI

To już drugi antyhejtowy spot przygotowany na zlecenie miasta. W 
pierwszym (skierowanym głównie do dzieci i młodzieży) zobaczyliśmy m.in. 
znaną aktorkę Joannę Koroniewską i pochodzącego znad Niego-
cina piłkarza (wówczas Legii Warszawa, obecnie wrocławskiego Śląska) 
Łukasza Brozia. W najnowszej produkcji Patrycji Woy - Wojcie-
chowskiej (tym razem z przesłaniem do osób dorosłych) oprócz Ka-
roliny Siódmiak wystąpili młodzi aktorzy: Laura Breszka i Ma-
teusz Król. Premierowy spot obejrzeli uczniowie giżyckich szkół oraz 
przedstawiciele miejscowej Komendy Powiatowej Policji. 

– Nóż w rękach kucharza jest narzędziem, dzięki któremu może 
powstać kulinarne arcydzieło, ale już ten sam nóż w dłoniach kogoś 
nieodpowiedzialnego może oznaczać wielkie nieszczęście – mówił po 
projekcji spotu burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz. – Po-
dobnie jest z internetem. Dlatego zanim napiszecie cokolwiek w sieci, 
to przed wciśnięciem „entera” zastanówcie się, czy chcielibyście być na 
miejscu adresata tych słów. 

– Hejt jest konsekwencją jakiegoś zaniedbania duszy – stwierdziła 
Laura Breszka. – Jak z nim walczyć? Najlepiej nie czytać złych ko-
mentarzy, odciąć się od tego, wypracować schemat: „Nie chcę tego!”. 
Wiem, że czasem nie jest to łatwe, ale najważniejsze, by w porę się 
zatrzymać. Potem wziąć trzy głębokie oddechy, a zło samo zamieni 
się w dobro. 

Tegoroczny spot w kampanii „Giżycko mówi NIE dla hejtu” można 
obejrzeć m.in. na stronie miasta mojegizycko.pl. 

            Bogusław Zawadzki

Hejt jest konsekwencją zaniedbania duszy
„Nie wrzucaj nienawiści w sieć. Złe słowo może wrócić do Ciebie jak odbita piłka” – mówi była reprezentantka 
Polski w piłce ręcznej giżycczanka Karolina Siódmiak w najnowszym spocie zrealizowanym w ramach kampanii 
„Giżycko mówi NIE dla hejtu”. Premiera spotu miała miejsce 18 października w sali widowiskowej GCK. 

O hejcie i nie tylko rozmawiano po premierze spotu. Od lewej: Laura 
Breszka, burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz, Patrycja Woy - 
Wojciechowska i Karolina Siódmiak

W spotkaniu w GCK uczestniczyli policjanci z giżyckiej komendy i 
młodzież z miejscowych szkół

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

Z dwudniowym wyprzedzeniem Dzień Edukacji Narodowej święto-
wali pracownicy oświaty z miejskich placówek. 12 października w sali 
konferencyjnej giżyckiej „Ekomariny” z pedagogami spotkali się: bur-
mistrz Wojciech Iwaszkiewicz i dyrektor Miejskiego Zespołu Ob-
sługi Szkół i Przedszkoli Piotr Szulc, którzy uhonorowali wyróżniające 
się osoby odznaczeniami za długoletnią pracę, wręczyli także listy gratu-
lacyjne w związku z przyznaniem Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, 
Nagrody Kuratora Oświaty i Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Osiem 
osób otrzymało Nagrodę Burmistrza, a w gronie tym znalazły się same 
panie: dyrektor SP 3 Ewa Lewińska, dyrektor SP 4 Jolanta Stań-
czuk, zastępca dyrektora SP 7 Ewa Kamińska, zastępca dyrektora 
PM 1 Barbara Sajnaga, zastępca dyrektora PM 4 Anna Święc-
ka oraz nauczycielki: Jolanta Cichocka (SP 1), Agnieszka Dul-
niak (SP 3) i Katarzyna Ozorowska (SP 4).                               bz

Kwiaty dla oświaty

Burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz i dyrektor Piotr Szulc w towarzy-
stwie wyróżnionych pracowników oświaty
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5INWESTYCJE

Interesujesz się rozwojem swoje-
go miasta i bacznie obserwujesz po-
stęp prac inwestycyjnych? A może 
ciekawi Cię co ciekawego zaplano-
wano w najbliższym terminie? Wejdź 
na stronę www.inwestycje.gizyc-
ko.pl i zapoznaj się z interaktywną 
mapą inwestycji w Giżycku. Witryna 
działa od połowy 2017 r. i jest na bieżąco 
aktualizowana. Na mapie znajdziesz ponad 
100 zadań inwestycyjnych posegregowa-
nych zgodnie z następującymi kategoriami: 
inwestycje strategiczne, ochrona zabytków, 
drogi i chodniki, infrastruktura techniczna, 
oświetlenie uliczne, edukacja i kultura, sport 
i rekreacja, gospodarka komunalna. 

ZOBACZ GIŻYCKIE INWESTYCJE

RÓŻA WIATRÓW NA STARCIE, A BAZA JUŻ NA FINISZU
Część miejskich przedsięwzięć właśnie się zakończyła (np. budowa nowoczesnego kompleksu sportowo - 
rekreacyjnego przy SP 3), część – wręcz przeciwnie – dopiero „startuje”, niektóre są w toku (np. budowa kładki 
na kanale Łuczańskim) lub czekają na kontynuację (kolejny etap modernizacji stadionu czy budowa drugiego 
boiska przy SP 4). Przed nami okres, w którym liczba i tempo inwestycji zazwyczaj spadają, co jest zrozumiałe 
ze względu chociażby na warunki atmosferyczne. Aczkolwiek dopóki „nie sypnie śniegiem i nie skuje lodem”…

Nie słychać już odgłosów urządzeń, nie widać ekipy budowlanej. Bu-
dowa siedziby Miejskiej Bazy Sportów Wodnych w porcie „Ekoma-
rina” dobiegła końca. Jeszcze tylko odbiory, potem przeprowadzka i 
będziemy mieć w Giżycku nie tylko najnowocześniejszy port na Mazu-
rach, ale i centrum żeglarskie z prawdziwego zdarzenia

A to już nowa, bardzo ważna giżycka ulica. Na razie w powijakach, 
budowa rozpoczęła się bowiem dopiero kilka tygodni temu. Ulica Róży 
Wiatrów – bo tak się będzie nazywać – połączy ul. Dąbrowskiego z pa-
sażem Portowym i ul. Kolejową, sięgając na zaplecze ul. Warszawskiej. 
Zakończenie prac przewidziane jest w przyszłym roku 

O tym miejscu jeszcze niedawno można było powiedzieć wiele, ale na 
pewno nie to, że jest estetyczne. Dziś w kwartale między ul. Konarskie-
go i Mickiewicza mamy nowe chodniki, drogi wewnętrzne z nowymi 
nawierzchniami i więcej jakże potrzebnych miejsc parkingowych

Nowością coraz mocniej pachnie także na ul. Drzymały. Nowej kolo-
rowej elewacji po termomodernizacji doczekał się budynek Przedszko-
la Miejskiego nr 1, a już niedługo większy komfort odczują wszyscy, 
których głównym środkiem transportu są… nogi. Trwa właśnie długo 
oczekiwany remont chodnika
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6 AKTUALNOŚCI

„Szlachetna Paczka” to ogólnopolski projekt Stowarzyszenia „Wio-
sna”, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc ludziom 
w trudnej sytuacji życiowej. „Nie wspieramy biedy roszczeniowej” – de-
klarują organizatorzy. Paczki przygotowane przez darczyńców rodziny 
otrzymują za pośrednictwem kilku tysięcy wolontariuszy, których pierw-
szym zadaniem jest spotkanie z potrzebującymi i przeprowadzenie z 
nimi głębokiego wywiadu środowiskowego. To właśnie wolontariusze 
podejmują decyzję o włączeniu danej rodziny (lub osoby) do projektu, 
a następnie określają ich konkretne potrzeby, których zaspokojenie po-
zwoli na poprawę sytuacji życiowej. 

– Rok temu „Szlachetna Paczka” pomogła 20 rodzinom z powiatu 
giżyckiego – przypomina  Katarzyna Zapadka, która debiutuje w 
roli liderki akcji nad Niegocinem (wcześniej była darczyńcą). – Teraz 
potrzebujących jest więcej, dlatego też naszą pracę rozpoczęliśmy 
już we wrześniu. Na razie mamy ośmiu wolontariuszy, ale przed ni-
kim nie zamykamy drzwi. W tej akcji pomocne dłonie potrzebne są 
na każdym etapie. Wszystkich, którzy chcieliby nas wesprzeć, za-
praszam do odwiedzenia stron: www.szlachetnapaczka.pl i 
www.superw.pl. 

Informacje o potrzebujących trafią do internetowej bazy, której upu-
blicznienie nastąpi w drugiej połowie listopada. Po zapoznaniu się z 
historiami potrzebujących i listą potrzeb darczyńcy wybierają konkretne 
rodziny, deklarując przygotowanie dla nich paczek. Następnie dostar-
czają prezenty do wyznaczonych magazynów, skąd przed świętami do 
potrzebujących przewożą je wolontariusze. Darczyńcy nie mają kon-

Pomocne dłonie potrzebne na każdym etapie
Około 30 rodzin z Giżycka i okolic otrzyma w tym roku wsparcie w ramach 
osiemnastej edycji społecznej akcji „Szlachetna Paczka”. Prezenty 
„prosto z serca” trafią do potrzebujących tradycyjnie dwa tygodnie przed 
świętami Bożego Narodzenia. 

taktu z osobami, którym udzielają wsparcia.  
– W bazie nie znajdą się, oczywiście, żadne informacje pozwalają-

ce na identyfikację kogokolwiek – mówi Katarzyna Zapadka. – Uczulam 
Państwa na jedną kwestię: proszę z rozwagą wybierać ludzi, którym 
zdecydujecie się pomóc. Jeśli już wybierzecie konkretną rodzinę, to 
nie zmieniajcie potem zdania. Po kliknięciu w potrzebującego, znika on 
bowiem z bazy danych.

Podczas ubiegłorocznej edycji „Szlachetnej Paczki” pomoc mate-
rialną o wartości prawie 54 mln złotych otrzymało 20 tysięcy polskich 
rodzin.                Bogusław Zawadzki

Katarzyna Zapadka – liderka „Szlachetnej Paczki” w Giżycku

Czy wiedzą Państwo, jak smakuje… kot? Zdajemy sobie sprawę z 
tego, że w naszej szerokości geograficznej takie pytanie ociera się co 
najmniej o barbarzyństwo, niemniej są wśród nas tacy, którzy mają już za 
sobą degustację wspomnianego specjału. Mowa o uczestnikach spotka-
nia z okazji 4. „urodzin” giżyckiego „Kociętnika”, podczas którego zaser-
wowano przepyszny (nie byliśmy, więc nie skosztowaliśmy, ale wierzymy 
na słowo) śmietankowo - truskawkowy tort w postaci łaciatego kocura. 
Skromna uroczystość, zorganizowana przez Stowarzyszenie „BRAT 
KOT”, odbyła się 6 października w „Ekomarinie”. Jak informuje prezes 
Stowarzyszenia Maria Borkowska, w ciągu czterech lat funkcjono-
wania Programu „Kociętnik” opieką otoczono 665 kotów, z czego 313 
zdrowych, wysterylizowanych futrzaków znalazło przytulne domy. 

– W piąty rok działalności wchodzimy z nadzieją na powstanie w 
naszym mieście w najbliższych latach pełnoprofilowego, nowoczesnego 
schroniska dla bezdomnych zwierząt – mówi Maria Borkowska.         bz

Cztery świeczki „Kociętnika”
Trzeba przyznać, że 

słońce w tym roku nie poską-
piło nam swej łaski, niemniej 
(mimo wspaniałej pogody 
jeszcze przez większą część 
października) nie łudźmy się, 
Mili Państwo – ciepło już nie 
będzie. A skoro tak, to wraca 
problem, z którym boryka się 
nie tylko Giżycko. Problem 
bezdomnych. Dla nich póź-
na jesień i zima to najtrud-
niejszy czas w roku.

– Nie bądźmy obojętni, 
reagujmy na widok ludzi 
leżących na ławkach, śpią-
cych w klatkach schodowych i piwnicach czy po prostu wałęsających 
się po ulicach podczas silnych mrozów – mówi Maciej Ambroziak, 
komendant straży miejskiej w Giżycku. – W mieście działa prowadzony 
przez MOPS lokal wsparcia przy ul. Jeziornej, w którym w razie po-
trzeby jesteśmy w stanie umieścić takie osoby. Bezdomni mogą tam 
skorzystać z prysznica, zjeść posiłek oraz, oczywiście, przenocować. 
Miejsce przystosowane jest do przyjęcia 8-10 osób. 

Wzorową postawę zaprezentowali ostatnio członkowie Harcer-
skiej Drużyny Wędrowniczej „Żubry”, którzy we wstępnej rozmowie 
zadeklarowali pomoc bezdomnym i współpracę ze strażą miejską 
oraz MOPS.                                  bz

Po prostu reagujmy
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Reagujmy! – mówi komendant Maciej 
Ambroziak. Bezpłatny telefon alarmo-
wy straży miejskiej to 986

Okazały urodzinowy tort „Kociętnika”
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7AKTUALNOŚCI

… oferowanej w Punkcie Konsulta-
cyjnym 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 proble-
mach będących następstwem nadużywania 
alkoholu - poniedziałek, godz. 16.00-18.00,  
środa, godz. 15.00-18.00

POMOC PSYCHOLOGICZNA 
• dla osób uzależnionych od alkoholu, środ-
ków psychotropowych, konsultacje dla rodzi-
ców (problemy wychowawcze) - środa, godz. 
17.00-19.00
KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE 
• dla osób uzależnionych i po leczeniu odwy-
kowym - wtorek, godz. 15.00-17.00, czwartek, 
godz. 17.00-19.00 (grupa wsparcia)
PORADNICTWO PEDAGOGICZNE 
• w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży uza-
leżnionych od alkoholu i substancji psychotro-
powych, pomoc pedagogiczna dla rodziców 
- wtorek, godz. 15.30 - 17.30

SKORZYSTAJ Z POMOCY…

Wydział Spraw Obywatelskich 
(UM, pokój nr 5. tel. 87/732-41-34)

i
Punkt Paszportowy 

(UM, pokój nr 4b, tel. 87-732-41-63)

GIŻYCKI WIECZÓR 
Z PASZPORTEM I 

DOWODEM OSOBISTYM
14 listopada (środa)

CZYNNE DO GODZ. 20.00

Członkowie giżyckiej Rady Seniorów za-
praszają na swoje dyżury. Z radnymi można 
się spotkać w każdy czwartek w godz. 10.00-
12.00 w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego. 

CZWARTKI Z RADNYMI

DYŻURY SENIORÓW

8 LISTOPADA
Stanisław Górniak, Marian Juchniewicz

15 LISTOPADA
Krystyna Kralkowska, Jerzy Macuk

22 LISTOPADA
Jan Mazurkiewicz, Jadwiga Pietnoczko

29 LISTOPADA
Mieczysław Smoleński, 
Iwona Wieczorek - Arnt

CO? GDZIE? KIEDY?
* rękodzieło – Klub Seniora w poniedziałki (godz. 9.00) i wtorki (godz. 9.00)
* komputery – klub „Pełna Chata” w poniedziałki (godz. 10.00) i wtorki (godz. 10.00) oraz w czwartki 
(godz. 11.00) w Miejskiej Bibliotece Publicznej
* język angielski – Klub Seniora w poniedziałki (godz. 12.00 i godz. 13.00)
* język włoski – Klub Seniora we wtorki (godz. 12.00)
* język francuski – Klub Seniora w piątki (godz. 11.30)
* język rosyjski – Klub Seniora w czwartki (godz. 8.15)
* język niemiecki (grupa zaawansowana) – Klub Seniora w czwartki (godz. 9.15)
* język niemiecki (grupa początkująca) – Świetlica Socjoterapeutyczna w piątki (godz. 10.30)
* zespół Ludowy „Mazury” – Klub Seniora w poniedziałki (godz. 14.30)
* taniec towarzyski – „Ekomarina” we wtorki (godz. 13.00 i 14.00)
* latino solo – „Ekomarina” w piątki (godz. 13.00)
* boccia – „Ekomarina” we wtorki (godz. 16.00)
* sztuki piękne – klub „Pełna Chata” w środy (godz. 10.00)
* qigong – „Ekomarina” w środy (godz. 10.00)
* literatura i film – klub „Pełna Chata” w środy (raz w miesiącu o godz. 10.30)
* teatr – Klub Seniora w czwartki (godz. 14.00)
* piosenka biesiadna – Klub Seniora w piątki (godz. 14.15)
* psychologia – Klub Seniora w środy (godz. 10.00) i czwartki (godz. 12.00)
* gimnastyka – „Ekomarina” w środy (godz. 11.00)
* gry towarzyskie – czytelnia dla dorosłych MBP w środy (godz. 15.00)
* chór – Klub Seniora w środy (godz. 16.00) i piątki (godz. 16.00)
* szachy i brydż – klub „Pełna Chata” w środy (godz. 16.00) i czwartki (godz. 16.00)
* aikido – sala MOSiR przy ul. Mickiewicza w czwartki (godz. 8.00 i 9.00)
* nordic walking – las miejski, parking przy hotelu „St. Bruno” w piątki (godz. 8.00)
* basen – pływalnia w piątki (godz. 18.05)
* warsztaty ekologiczne – budynek Poczty w piątki (raz w miesiącu o godz. 9.00)
* salonik polityczny – Klub Seniora 14 i 28 listopada oraz 12 grudnia (godz. 13.00)
* wykłady / turystyka – GCK 7 i 21 listopada oraz 5 grudnia

Studenci już „zakuwają”
Takiej frekwencji nie spodziewał się nikt. Podczas inauguracji roku 
akademickiego na Giżyckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku (1 
października) sala widowiskowa GCK dosłownie pękała w szwach, 
problemu nie rozwiązały nawet tzw. dostawki. Na szczęście podczas 
zajęć i wykładów tak ciasno na pewno nie będzie…

Inauguracyjny „Gaudeamus igitur” zabrzmiał w GUTW już po raz dziewiąty. Popularność se-
niorskiego Uniwersytetu nie słabnie, co potwierdzają listy studentów, na których co roku (także 
aktualnie) można znaleźć około 300 nazwisk. Pierwszy semestr rozpoczął się 22 października, 
a jego zakończenie planowane jest 19 stycznia.                                   Bogusław Zawadzki

W inauguracji roku akademickiego uczestniczyło ponad 200 osób

ZAJĘCIA PROWADZĄ
Marzena Dobosz, Andrzej Kobielski, Anna Danilewicz, Jolanta Bartkowska, Mariusz Korzeb, Jerzy Opę-
chowski, Janina Knap, Jerzy Dorywalski, Anna Leczycka, Teresa Sienkiewicz, Henryk Gierwel, Zygmunt 
Raczkowski, Magdalena Szymańska, Józef Lichacz, Teresa Czacharowska, Bożenna Oleksiak, Anna 
Baranowska, Barbara Zawiślak, Renata Kozłowska, Leszek Bukowski, Urszula Wyszyńska - Zbróg, 
Mirosław Sroka
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8 AKTUALNOŚCI

Wspaniały przyjaciel, świetny pedagog, bardzo lu-
biany i szanowany przez studentów, kulturalny, skrom-
ny, życzliwy, niezwykle pracowity i kontaktowy, a przed 
wszystkim dobry człowiek – tak o profesorze Grze-
gorzu Białuńskim zgodnie mówią ci, którzy znali 
go długo i ci, z którymi spotykał się rzadziej. Urodzony 
w Giżycku i tu przez długie lata mieszkający (za swoją 
działalność odznaczony medalem „Zasłużony dla Miasta 
Giżycka”) wybitny historyk zmarł 16 października po cięż-
kiej chorobie. Jego śmierć to ogromna strata dla regionu. 
Grzegorz Białuński miał 51 lat. Był m.in. współtwórcą 
Stowarzyszenia „Wspólnota Mazurska” i Archiwum 
Mazurskiego, redaktorem poświęconego dziejom Ma-
zur pisma „Masovia” i monografii Giżycka, autorem 
niezliczonych prac naukowych, aktywnym członkiem 
prestiżowych towarzystw naukowych. Od 2012 roku 
pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu Warmińsko - 
Mazurskiego. Ciało profesora spoczęło na olsztyńskim 
Cmentarzu Komunalnym.       Bogusław Zawadzki

Odszedł Grzegorz Białuński

Każdemu należy się godne miejsce spoczynku
W ossuarium w parku im. Marcina Gerssa złożono szczątki ludzkie (w większości kobiet i dzieci) znalezione na początku tego roku podczas 

prac przy budowie pasażu na placu Grunwaldzkim (na terenie dawnego cmentarza parafialnego). 2 października w ekumenicznej uroczystości 
uczestniczył burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz oraz duchowni różnych wyznań: pastor Krystian Borkowski (kościół ewange-
licko - augsburski), ks. dr Jerzy Fidura (kościół p.w. Św. Kazimierza Królewicza), o. Bazyli Andrij Parasiuk (cerkiew greckokatolicka pw. 
Świętej Trójcy) i pastor Michał Domagała (kościół Chrześcijan Baptystów). 

– Nie wiemy, kogo dziś powtórnie chowamy – mówił przy ossuarium burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz. – Nie znamy nazwisk tych ludzi, nie 
wiemy, jakiego byli wyznania. Ale wiemy, że bez względu na wszystko każdemu z nich należy się szacunek i godne miejsce spoczynku. 

Warto przypomnieć, iż kilka lat temu w ossuarium złożono szczątki około 400 dawnych mieszkańców naszego miasta, wydobyte z ziemi pod-
czas modernizacji parku przy ul. Warszawskiej.                                  Bogusław Zawadzki

Ekumeniczna uroczystość w parku im. Marcina Gerssa. Przemawia Krystian 
Borkowski, pastor kościoła ewangelicko – augsburskiego w Giżycku

W ossuarium złożono dziesięć urn ze szczątkami dawnych mieszkań-
ców naszego miasta

Rower, ławki, kosze na śmieci, buty, butelki (także nieotwierane), a nawet niewybuchy – takie „skarby” znajdo-
wali w minionych latach członkowie giżyckiego Klubu Płetwonurków „Płetwal”, tradycyjnie po sezonie sprzątający 
odcinek kanału Łuczańskiego. Co wyłowią w tym roku? O tym przekonamy się już 17 listopada (sobota). W imie-
niu organizatorów akcji na zbiórkę o godz. 10.00 (plac Andrzeja „Balona” Tarasiewicza) zapraszamy wszystkich 
chętnych, którzy chcieliby zasilić „ekipę naziemną”. Każda para rąk mile widziana!                                               bz                

„Płetwale” zanurkują w kanale
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9WYDARZENIA

Sprawczynią pozytywnego zamieszania nad Niegocinem była Sylwia Zadranowicz z Młodzieżowej Rady Miasta, z inicjatywy której 16 
października w samo południe w hali MOSiR 150 uczniów klas I - III ze Szkoły Podstawowej nr 4 uczestniczyło w największej w Polsce półgodzin-
nej „lekcji resuscytacji krążeniowo - oddechowej”. W roli „wykładowców” – najwięksi znawcy tematu, czyli ratownicy medyczni i strażacy. Giżycko 
było jednym z 1142 miejsc, w których tego dnia podjęto próbę ustanowienia rekordu w jednoczesnej resuscytacji. Udało się! Fundacja Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, która była zaangażowana w akcję, podała, iż wzięło w niej udział 105 902 Polaków, czyli aż o 20 tysięcy więcej niż 
rok temu! Wydarzenie w Giżycku na zdjęciach uwiecznił Tomasz Karolski.                   Bogusław Zawadzki

Ratujmy i uczmy ratować!
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca obchodzony jest od roku 2013. Celem inicjatywy jest 
popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której nastąpiło zatrzymanie 
krążenia (na Starym Kontynencie co roku notuje się około 400 tysięcy takich przypadków). W tym roku do akcji 
po raz pierwszy przystąpiło także nasze miasto. 

„I pogoda też, i pogoda też, przyjacielem Rotary Club jest” – można byłoby zaśpiewać w kontekście „Święta Ziemniaka”, które właśnie giżyccy 
rotarianie po raz drugi zorganizowali na wzgórzu Świętego Brunona. W odróżnieniu od ubiegłego roku aura tym razem była wielkim sprzymierzeń-
cem organizatorów festynu i to – oczywiście – miało swoje pozytywne odbicie na frekwencji. Impreza z licznymi konkursami i innymi atrakcjami 
była doskonałą formą integracji giżyckiego społeczeństwa, a przy okazji prezentacją zalet i szerokiego wachlarza możliwości wykorzystania 
ziemniaka. Ze szczególnym uwzględnieniem walorów konsumpcyjnych, o których zgromadzeni na wzgórzu mogli się przekonać łechcąc kubki 
smakowe przepyszną kartoflanką.                       Bogusław Zawadzki 

Wzgórze królestwem ziemniaka
Fo

t. A
rch

iw
um

 pr
yw

atn
e

Nie wszystkie ziemniaki skończyły w kotle czy na talerzu. Te, którymi 
zajęli się najmłodsi, dostały „nowe życie”

Trochę mięsa, trochę boczku, odpowiedni wywar i… kartoflanka taka, 
ze palce lizać!
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10 WYDARZENIA

W bramce lądowała nie tylko futbolówka
Uroczyste otwarcie okazałego kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 zwieńczyło jedną ze sztandarowych inwestycji 

mijającej kadencji. Były gratulacje i prezenty dla szkoły, przemówienia, część artystyczna i sportowa oraz wiele atrakcji. Były także pierwsze oficjalne 
rzuty karne na wilanowskim „Orliku” i tu trzeba przyznać, że występujący w roli bramkarza jeden z uczniów „Trójki” miał pełne ręce roboty. Przyszło 
mu bowiem łapać nie tylko piłkę kopaną przez zaproszonych gości, ale także… buty niektórych strzelających.               Bogusław Zawadzki
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Uczniowie SP 3 podczas części oficjalnej uroczystości
Otwarcie kompleksu było okazją do zaprezentowania swojej sprawno-
ści fizycznej

Miejscem, które przeżywało prawdziwe oblężenie, była strefa poczęstunku Ewa Ostrowska i jej… latający but, który ostatecznie wpadł do bramki
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Najważniejsza jest profilaktyka
Kobieca moc” – pod takim hasłem obchodziliśmy w tym roku w Giżycku Dzień Różowej Wstążeczki. Tegoroczne spotkanie, którego celem 

była jak zwykle promocja zdrowia i uświadomienie, jak ważną rolę (zwłaszcza w przypadku chorób nowotworowych) odgrywa profilaktyka, odbyło 
się w Giżyckim Centrum Kultury. Obchody zakończyła projekcja poruszającego filmu Lilianny Głąbczyńskiej - Komorowskiej „Piękne 
i bestia”, traktującego o nierównej walce kobiet z nowotworem piersi.             bz
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Przed wejściem do sali widowiskowej GCK tradycyjnie można było 
zmierzyć ciśnienie i zbadać poziom glukozy

W spotkaniu w GCK uczestniczyły członkinie Stowarzyszenia Amazo-
nek, ich rodziny i przyjaciele
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Jednym z najlepszych wydarzeń muzycznych w naszym mieście 
określił burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz Międzynaro-
dowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej. W dwudniowej imprezie zaprezen-
towało się 13 chórów z Polski, Litwy i Ukrainy. Na zdjęciu: burmistrz 
gratuluje organizatorce Koncertów Katarzynie Polewczak, prze-
wodniczącej Oddziału Mazurskiego Związku Ukraińców w Polsce.   bz

Poziom iście światowy
Niecodzienny wykonawca pojawił się 19 października na scenie Gi-

życkiego Centrum Kultury. Z koncertem pieśni patriotycznych z okazji 
100-lecia odzyskania niepodległości w naszym mieście wystąpił Chór 
Policji Garnizonu Warmińsko - Mazurskiego. Trzeba przyznać, że jeśli 
członkowie Chóru ścigają przestępców tak samo jak śpiewają, to o bez-
pieczeństwo w regionie możemy być spokojni…                               bz

W chórze w mundurze
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Mszą w sanktuarium p.w. Świętego Brunona (11 listopada o godz. 
10.30) rozpoczną się oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodle-
głości w naszym mieście. Po nabożeństwie zostaną złożone kwiaty pod 
Murem Pamięci Narodowej, skąd nastąpi przemarsz pod pomniki na 
placu Grunwaldzkim i przy ul. Moniuszki. O godz. 14.00 planowany jest 
piknik patriotyczny na placu Piłsudskiego, który zwieńczy pokaz sztucz-
nych ogni o godz. 17.00. W programie tegorocznego NŚN znajdują się 
także: koncert w GCK, połączony z projekcją filmu „Zakazane piosenki” 

Świętujemy stulecie niepodległości
(10 listopada, godz. 17.00), Bieg Niepodległości (prawdopodobnie 11 
listopada o godz. 13.30), turniej tenisa stołowego (10 listopada, hala 
Szkoły Podstawowej nr 1) i halowy turniej piłki nożnej drużyn mundu-
rowych (11 listopada, hala MOSiR). W chwili oddawania do druku tego 
numeru miesięcznika trwały ostatnie ustalenia organizacyjne, szczegó-
łowe informacje dotyczące obchodów Narodowego Święta Niepodle-
głości w naszym mieście znajdą Państwo na stronie internetowej mo-
jegizycko.pl.                                            Bogusław Zawadzki

Miasto kontynuuje działania w ramach „Programu profilaktyki za-
każeń HCV wśród mieszkańców Giżycka”, opracowanego przez dr 
Katarzynę Karolską z Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzę-
du Miejskiego. Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej 
zachęca osoby w wieku 25 - 65 lat do skorzystania z bezpłatnych ba-
dań diagnostycznych w kierunku wykrycia wirusa HCV (zwanego „ci-
chym zabójcą”) , powodującego wirusowe zapalenie wątroby typu C. 
Na HCV nie wynaleziono jeszcze leku, jedyną metodą walki z wirusem 
jest wczesna diagnostyka. Badania w Giżycku do 14 grud-
nia wykonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Poradnia Lekarzy Medycyny Rodzinnej Zbigniew Gu-
gnowski Spółka Partnerska przy ul. Wodociągowej 
17 (gabinet zabiegowy, pokój nr 8, godz. 8.00 - 16.30). 
Szczegółowe informacje można uzyskać w rejestracji (tel. 87/428-67-
72 lub 87/429-40-52) oraz na stronie internetowej www.promete-
usze.pl.                   bz

Wyprzedź „cichego zabójcę”

Tym, co Państwo widzą na powyższej grafice, nie jest wnętrze nowo-
jorskiej „Carnegie Hall”, nie jest to nawet Sala Kongresowa Pałacu Kultury 
i Nauki. Tak od środka wyglądać będzie sala koncertowa przy Państwowej 
Szkole Muzycznej w Giżycku, której budowa trwa i ma się zakończyć latem 
przyszłego roku. W sobotę, 27 października, podpisano i wmurowano akt 
erekcyjny. Poniżej: wizualizacja siedziby PSM i budowanej sali.              bz

Powstaje sala koncertowa

MOŻLIWE DROGI ZAKAŻENIA WIRUSEM HCV

operacje, zabiegi stomatologiczne, tatuowanie ciała, przekłuwanie 
ciała (kolczykowanie), manicure, pedicure, wielokrotna hospitalizacja, 
strzyżenie w salonie fryzjerskim, wstrzykiwanie dopełniaczy, transfu-
zja krwi przed 1992 r., stosowanie narkotyków we wstrzyknięciach, 
ryzykowne zachowania seksualne
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Czworo obecnych rajców: Ryszard Błoszko, Jerzy Kiczyń-
ski, Elżbieta Kalinowska i Grażyna Darska nie stanęło tym 
razem w wyborcze szranki, natomiast o absencji Jerzego Gawa-
reckiego, Bogdana Górskiego, Mirosława Gostom-
skiego, Magdaleny Jurgielewicz, Marzenny Sroki, Lu-
dwika Bogdatowicza i Joanny Michalewicz zdecydowali 
wyborcy. Radę do 2023 roku tworzyć będzie 12 osób z „przeszłością” 
miejskiego radnego (10 z kadencji 2014 - 2018)  i 9 absolutnych be-
niaminków. Podczas inauguracyjnej sesji miastu i jego mieszkańcom 
po raz pierwszy w życiu ślubować będą: Halina Sarul, Małgo-
rzata Kaczorowska, Beata Łukaszewicz, Jacek Brze-
ski, Paweł Andruszkiewicz, Mirosław Lubas, Marcin 
Jakowicz, Olga Uminowicz i Marcin Łobodziński. W 
nowej Radzie najwięcej mandatów – 10 – przypadło KWW Giżyckie 
Porozumienie Obywatelskie, 6 miejsc zdobyli kandydaci KW Prawo i 
Sprawiedliwość, a 5 – KWW Obywatelska Koalicja Giżycko. Wszyst-
kich radnych prezentujemy na str. 13.         Bogusław Zawadzki

Doświadczenie i „świeża krew”, czyli Rada po nowemu
Październikowe wybory przyniosły spore zmiany w Radzie Miejskiej. W najbliższych pięciu latach przy stole 
obrad nie zasiądzie aż 11 radnych mijającej, siódmej kadencji. O losach miasta decydować będzie za to aż 9 
samorządowych debiutantów. 

NIE TYLKO W MIEŚCIE
Po wyborczej niedzieli poznaliśmy również skład nowej Rady 

Powiatu, rad gmin i Sejmiku Warmińsko - Mazurskiego. W Radzie 
Powiatu znaleźli się: Wacław Strażewicz, Mirosław Drzaż-
dżewski, Marian Mieńko, Beata Kurowicka, Jacek 
Łożyński, Jan Krysiuk, Tomasz Szostkowski, Dorota 
Tarara, Marian Lemecha, Mateusz Sieroński, Józef 
Karpiński, Mirosław Nowakowski, Piotr Kwiatek, Ma-
ria Dolecka, Monika Łępicka - Gij, Izabela Szostak 
i Elżbieta Januszkiewicz. Gminami rządzić będą: Barbara 
Mazurczyk (Miłki), Radosław Król (Wydminy), Jarosław 
Filipek (Ryn), Marek Jasudowicz (Giżycko) i Bartłomiej 
Kłoczko (Kruklanki). W najbliższej pięciolatce Giżycko będzie mia-
ło także swoją reprezentantkę w Sejmiku Województwa Warmińsko 
– Mazurskiego. Mandat uzyskała bowiem Jolanta Piotrowska. 

Frekwencja:     49,42%

Uprawnionych do głosowania:  23 208

Kart wydanych:    11 470

Głosów na KWW GPO:   5097 (46,14%)

Głosów na KWW OK Giżycko:  3091 (27,98%)

Głosów na KW PiS:    2858 (25,87%)

„Biały dym” po pierwszej turze
Gdyby wyniki wyborów na burmistrza obwieszczano wzorem Watykanu, czyli poprzez biały dym z komina, 
to ów już w powyborczą noc unosiłby się nad giżyckim Ratuszem. Choć w mieście nie brakowało opinii, że 
„bez dogrywki się nie obejdzie”, temat zamknął się już w pierwszej turze. Ponad połowa z prawie 11,5 tysiąca 
giżycczan, którzy 21 października pojawili się przy urnach wyborczych, uznała, że najlepszym spośród trzech 
kandydatów na burmistrza jest Wojciech Iwaszkiewicz, piastujący to stanowisko w ostatnich czterech latach. 

Urzędujący burmistrz odniósł potrójne zwycięstwo, w tym drużynowe. 
Wygrał bowiem nie tylko batalię o „pierwszy stołek”, ale zdobył również 
najwięcej w mieście głosów w wyborach na radnego. W największym 
okręgu Wojciecha Iwaszkiewicza poparły 792 osoby, a więc prawie co 
czwarty z głosujących. Z racji tego, że ordynacja wyklucza łączenie funk-
cji, szefa Ratusza w Radzie zastąpi Olga Uminowicz, czyli kolejna 
osoba na liście kandydatów Giżyckiego Porozumienia Obywatelskiego 
w okręgu nr 1. Na ugrupowanie burmistrza w tegorocznych wyborach 
zagłosowało 5097 giżycczan, czyli 46,14%. Dzięki temu do Rady weszło 
aż 10 członków GPO.               Bogusław Zawadzki

Piotr Andruszkiewicz
KW PiS

2163 głosy (19,1%)

WYBORY NA BURMISTRZA
Wojciech Iwaszkiewicz 

KWW GPO
6409 głosów (56,58%)

Maciej Wróbel
KWW OK Giżycko

2755 głosów (24,32%)
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Cezary Piórkowski
KWW GPO

Halina Sarul 
KWW GPO

Jan Sekta 
KWW GPO 

Maria Popieluch 
KWW GPO

Robert Kempa 
KWW GPO 

Jadwiga Mistera 
KWW GPO  

Paweł Grzeszczak 
KWW GPO

Andrzej Jelec 
KWW GPO

Małgorzata Kaczorowska 
KWW GPO 

Olga Uminowicz 
KWW GPO 

Piotr Andruszkiewicz 
KW PiS 

Paweł Andruszkiewicz 
KW PiS 

Łukasz Zakrzewski 
KW PiS 

Jerzy Kunda 
KW PiS 

Mirosław Lubas 
KW PiS 

Marcin Jakowicz 
KW PiS  

Małgorzata Czopińska 
KWW OK Giżycko 

Marcin Łobodziński 
KWW OK Giżycko 

Jacek Brzeski 
KWW OK Giżycko 

 

Mirosław Boć 
KWW OK Giżycko 

Beata Łukaszewicz 
KWW OK Giżycko 



14 AKTUALNOŚCI

Masz 50 - 70 lat i jesteś lub byłeś nałogowym palaczem pa-
pierosów ze „stażem” minimum 20-letnim? Koniecznie skontak-
tuj się z Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej 
w Giżycku (tel. 87/429-13-36), które wespół ze Stowarzysze-
niem Amazonek organizuje wyjazd do Olsztyna na bezpłatne 
badania tomograficzne płuc. Do badań kwalifikują się również 
osoby narażone na długotrwałe działanie czynników rakotwór-
czych (mające kontakt np. z azbestem, arszenikiem i produkta-
mi powstającymi w wyniku przemiany węgla) oraz wszyscy (bez 
względu na wiek), cierpiący na POCHP (przewlekłą obturacyjną 
chorobę płuc). Wyjazd do Olsztyna planowany jest 10 listopada 
o godz. 7.00 z placu Piłsudskiego.                 bz

Palaczu, zbadaj płuca!
Budynek przy ul. Mickiewicza, w którym mieści się Urząd Gminy 

Giżycko, stał się własnością… gminy Giżycko. Jego dotychczasowym 
właścicielem było miasto, które na początku lat dziewięćdziesiątych 
minionego stulecia nieodpłatnie użyczyło budynku gminie w zamian za 
to, że ta opuści zajmowaną wówczas przez siebie część Urzędu Miej-
skiego. Z czasem obiekt przy ul. Mickiewicza miał się stać własnością 
gminy, jednakże dopiero teraz - po prawie trzech dekadach – sprawa 
doczekała się szczęśliwego finału. Jako że budynek przy ul. Mickiewicza 
jest droższy niż dawna „część gminy” w Ratuszu, na mocy porozumienia 
podpisanego przez burmistrza Giżycka Wojciecha Iwaszkiewicza 
i wójta gminy Giżycko Marka Jasudowicza gmina dopłaci miastu 
311 tysięcy złotych (w pięciu ratach, poczynając od przyszłego roku). bz

Gmina na swoim

Wojciecha Smarzowskiego niektórzy nazywają „Midasem polskiego kina”, albowiem wszystkie filmy, których realizacji się on podejmu-
je, zamieniają się w kasowe hity. Reżyser nie boi się wyzwań, poruszając w swoich obrazach tematy często uznawane za tabu. Tak było choćby 
w „Róży”, „Pod Mocnym Aniołem” czy „Wołyniu”, tak też jest w „Klerze”, który w całym kraju bije rekordy oglądalności. W ciągu niespełna miesiąca 
od premiery film obejrzało ponad 4,1 mln Polaków. Pod tym względem dzieło „Smarzowskiego” plasuje się na czwartym miejscu w klasyfikacji 
wszystkich produkcji powstałych po roku 1989 (wyprzedziło m.in. „Avatara” czy „Titanica”, przed nim już tylko trzy rodzime ekranizacje lektur: 
„Ogniem i mieczem”, „Pan Tadeusz” i „Quo vadis”). Swoją „cegiełkę” w budowaniu popularności „Kleru” dołożyli także mieszkańcy Giżycka, którzy 
od dnia premiery „szturmują” kino „Nowa Fala”. 

– Zainteresowanie filmem jest ogromne – mówi Adrian Jagieliński z firmy „Outdoor Cinema”, kierownik giżyckiego kina. – Na początku 
mieliśmy zaplanowanych 12 seansów, ale już po pierwszym weekendzie wiedzieliśmy, że trzeba będzie dołożyć kolejne. Bilety rozchodziły się 
bowiem w błyskawicznym tempie. Ostatnie projekcje rozpoczynaliśmy około godz. 23.00, ale jak się okazało, pora nie miała żadnego znaczenia. 
Przed ekranem każdorazowo zasiadał bowiem komplet publiczności, wolne miejsca na widowni zdarzały się niezwykle rzadko. Dość powiedzieć, 
że październik zakończyliśmy z 98-procentowym wypełnieniem sali. Tak dobrze nie było nawet wtedy, gdy graliśmy głośny „Botoks” Patryka 
Vegi.                        Bogusław Zawadzki

Tłumy na „Klerze” nawet w nocy

Mowa o I Giżyckim Festiwalu Filmowym, który w pierwszej połowie 
października zorganizowano w kinie „Nowa Fala”. Celem imprezy pod 
patronatem burmistrza Woj-
ciecha Iwaszkiewicza 
była m.in. prezentacja najcie-
kawszych etiud i debiutów re-
żyserskich. 

– Przyznawany przez nas 
„Kryształowy Żagiel” ma do-
dawać debiutantom energii, 
powodować, że poczują oni 
wiatr w swoich zawodowych 
żaglach – mówił organizator 
Festiwalu Paweł Adamski 
z warszawskiej firmy „Outdoor 
Cinema”. 

Pierwsze festiwalowe tro-
feum trafiło do Aleksandra 
Pietrzaka, reżysera kome-
dii „Juliusz”. drugim „Żaglem” 
– Honorowym – nagrodzono 
aktora Zygmunta Mala-
nowicza, debiutującego rolą 
chłopaka w nakręconym na 

„Żagle” pozwolą złapać wiatr w żagle
Poznaliśmy laureatów historycznych „Kryształowych Żagli”. Historycznych, bo wręczonych po raz pierwszy. 
Po raz pierwszy, bo wydarzenie, podczas którego je wręczono, odbywało się u nas… po raz pierwszy. 

Od kilku tygodni fotos z „Noża w wodzie” na ścianie foyer giżyckiego kina 
zdobi autograf Zygmunta Malanowicza (z prawej) 

Mazurach 57 lat temu kultowym „Nożu w wodzie” Romana Polań-
skiego. Pan Zygmunt był gościem tegorocznego Festiwalu, popłynął 

nawet w sentymentalny rejs po 
mazurskich akwenach. Pod-
czas spotkania z mieszkańcami 
80-letni dziś aktor wspominał 
pracę na planie nominowane-
go do Oscara „Noża”, potwier-
dzając m.in. fakt straty kamery, 
która podczas zdjęć na jachcie 
wypadła z rąk operatora i do 
dziś spoczywa na dnie jeziora. 
Oczywiście sam film po cyfro-
wej rekonstrukcji także można 
było obejrzeć w „Nowej Fali”. 

Kolejny Giżycki Festiwal 
Filmowy dopiero za rok, ale 
organizatorzy już teraz kre-
ślą plany imprezy, w których 
- oprócz projekcji i rozmów z 
twórcami – swoje miejsce mają 
tygodniowe warsztaty dla twór-
ców na starcie drogi zawodo-
wej. Bogusław Zawadzki
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W tym roku wszyscy pomagamy Antosiowi Żochowskiemu – małemu giżycczanino-
wi, 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 wydat-
kami. Wszystkim, którzy chcieliby pomóc w leczeniu Antosia, podajemy numer konta:

POMAGAJMY ANTOSIOWI! 

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

Moje łzy zapełniłyby niejedną wannę
Koncert charytatywny „Opiekun rodzinny – nie musi być sam” odbył się 13 października w sali „Biłas i Synowie”. 
Organizatorem wydarzenia było Giżyckie Stowarzyszenie na rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk”.  

Opiekunem się nie bywa, opiekunem się jest. Opiekunem musi 
stać się każdy, kto zetknie się z chorobą członków rodziny, przyjaciół. 

– Oni wykonują niezwykle ciężką pracę, zarówno fizyczną, jak 
i psychiczną, przez 24 godziny na dobę – mówi prezes „Promyka” 
Maria Popieluch. – To praca, przy której nie da się nie płakać. Ja 
wśród ludzi naznaczonych przez los piętnem choroby wylałam tyle łez, 
że pewnie bez problemu wypełniłabym nimi niejedną wannę.

W programie spotkania znalazły się m.in. krótkie prelekcje, nie za-
brakło również części artystycznej. Podczas koncertu można było stać 
się także właścicielem złotego pierścienia. Dochód z jego licytacji zo-
stanie przeznaczony na rehabilitację 6-letniego Antosia Żochow-
skiego. Na razie nie wiadomo, jaka to będzie kwota. Precjozum na-
byli bowiem burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz i przewodniczący 
Rady Miejskiej Cezary Piórkowski, którzy następnie zdecydowali 
o jego wystawieniu na aukcję internetową.   Bogusław Zawadzki

Podziękowania dla Marii Popieluch (pierwsza z lewej)

Koncert był kolejną okazją do pomocy w leczeniu Antosia Żochow-
skiego (na zdjęciu z siostrą Wiktorią i obiema babciami) Uczestnicy październikowego koncertu charytatywnego
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ZE  STAREGO  ALBUMU
Dzisiejsze oglądanie „Albumu” rozpoczynamy od obrazka z 1962 roku, który 
dostarczyła nam Janina Dągowska, widoczna na fotografii z prawej. Do zdjęcia 
z lewej strony także pozuje pani Janina, której towarzyszy mała córeczka Stella 
(dziś kierownik apteki przy ul. Warszawskiej), a tło dla obu giżycczanek (wówczas 
jeszcze mieszkanek Lubawy) stanowi pomnik na naszym placu Grunwaldzkim, 
postawiony z okazji 350-lecia nadania Giżycku praw miejskich. Kolejne zdjęcia (za 
udostępnienie dziękujemy Janowi Sekcie) pochodzą już tradycyjnie z Giżyckiego 
Archiwum Cyfrowego (gac.gizycko.pl), a ich autorką jest Maria Szarska.  

W latach siedemdziesiątych Giżycko było stolicą „moczenia kija” – to właśnie u nas, na kanale Giżyckim (dziś Łuczańskim), odbywały się Węd-
karskie Mistrzostwa Polski

Rozbiórka domu przy ul. Obrońców Stalingradu (dziś Olsztyńska). Z 
lewej budynek, w którym mieści się m.in. bar „Omega”

A to już rok 1987 i uroczyste otwarcie amfiteatru w twierdzy Boyen. 
Jakieś znajome twarze?
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2 LISTOPADA (PIĄTEK)
14.30 „Zegar czarnoksiężnika”
16.30 „Serce nie sługa”
18.30 „Jeszcze dzień życia”
20.30 „Suspiria”

3 LISTOPADA (SOBOTA)
14.30 „Zegar czarnoksiężnika”
16.30 „Serce nie sługa”
18.30 „Jeszcze dzień życia”
20.30 „Suspiria”

4 LISTOPADA (NIEDZIELA)
14.00 „Zegar czarnoksiężnika”
16.00 „Serce nie sługa”
18.00 „Jeszcze dzień życia”
20.00 „Suspiria”

7 LISTOPADA (ŚRODA)
19.00 „53 wojny”
20.45 „Kler”

9 LISTOPADA (PIĄTEK)
14.00 „Jak zostać czarodziejem”
16.00 „Planeta singli 2”
18.30 „Planeta singli 2”
21.00 „Planeta singli 2”

10 LISTOPADA (SOBOTA)
21.00 „Planeta singli 2”

11 LISTOPADA (NIEDZIELA)
13.30 „Jak zostać czarodziejem”
15.30 „Planeta singli 2”
18.00 „Planeta singli 2”
20.30 „Planeta singli 2”

14 LISTOPADA (ŚRODA)
18.00 „Planeta singli 2”
20.45 „Planeta singli 2”

16 LISTOPADA (PIĄTEK)
13.15 „Kopciuszek. Historia prawdziwa”
15.15 „Fantastyczne zwierzęta. 
             Zbrodnie Grindelwalda”
18.00 „Fantastyczne zwierzęta. 
             Zbrodnie Grindelwalda”
20.45 „Planeta singli 2”

DZIESIĄTKA NAGRODZONA, KOLEJNE BILETY JUŻ CZEKAJĄ
Tym razem zaczynamy od rozstrzygnięcia konkursu, na które czekają wszyscy autorzy prawidłowych od-

powiedzi na nasze pytanie sprzed miesiąca. I oczyma wyobraźni widzimy radość dziesięciorga Czytelników, al-
bowiem właśnie tyle osób uda się na wybrany przez siebie seans z biletami ufundowanymi przez Adriana 
Jagielińskiego, kierownika giżyckiego kina. Wejściówki wylosowali: Klaudia Warmbier, Norbert Ka-
miński, Monika Szczesiul, Ilona Kryłowicz, Ewa Pilch - Pali, Magdalena Wołyniec, Danu-
ta Brudzyńska, Symeon Węgrzyn, Monika Bartoszko i Karol Krysiak. Gratulujemy, informując 
jednocześnie, iż rezerwacji dokonają Państwo dzwoniąc pod numer 0-22/357-78-00. Wybór filmów w listopadzie – spory, z pewnością każdy 
znajdzie dla siebie coś odpowiedniego. Szczegóły poniżej. Tradycyjnie zachęcamy Was także, Drodzy Czytelnicy, do udziału w naszym konkursie. 
Do wygrania jak zwykle 10 biletów, a rozlosujemy je spośród wszystkich, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytanie: jaki zespół muzyczny 
jest bohaterem filmu „Bohemian Rhapsody”? Odpowiedzi wysyłajcie Państwo na adres: redakcja@gizycko.pl lub zostawcie 
je w komentarzach na naszym facebookowym profilu („Miesięcznik MOJE Giżycko”).                Bogusław Zawadzki

R  E  P  E  R  T  U  A  R
17 LISTOPADA (SOBOTA)
13.15 „Kopciuszek. Historia prawdziwa”
15.15 „Fantastyczne zwierzęta. 
             Zbrodnie Grindelwalda”
18.00 „Fantastyczne zwierzęta. 
             Zbrodnie Grindelwalda”
20.45 „Planeta singli 2”

18 LISTOPADA (NIEDZIELA)
13.00 „Kopciuszek. Historia prawdziwa”
15.00 „Fantastyczne zwierzęta. 
             Zbrodnie Grindelwalda”
17.45 „Fantastyczne zwierzęta. 
             Zbrodnie Grindelwalda”
20.30 „Planeta singli 2”

21 LISTOPADA (ŚRODA)
18.00 „Fantastyczne zwierzęta. 
             Zbrodnie Grindelwalda”

23 LISTOPADA (PIĄTEK)
15.00 „Fantastyczne zwierzęta. 
             Zbrodnie Grindelwalda”
17.45 „Bohemian Rhapsody”
20.35 „Planeta singli 2”

24 LISTOPADA (SOBOTA)
12.45 „Fantastyczne zwierzęta. 
             Zbrodnie Grindelwalda”
15.10 „Fantastyczne zwierzęta. 
             Zbrodnie Grindelwalda”
17.55 „Bohemian Rhapsody”
20.45 „Planeta singli 2”

25 LISTOPADA (NIEDZIELA)
12.30 „Fantastyczne zwierzęta. 
             Zbrodnie Grindelwalda”
15.00 „Fantastyczne zwierzęta. 
             Zbrodnie Grindelwalda”
17.45 „Bohemian Rhapsody”
20.35 „Planeta singli 2”

27 LISTOPADA (WTOREK)
19.00 „Juliusz Cezar” – retransmisja 
          z National Theatre w Londynie

28 LISTOPADA (ŚRODA)
18.00 „Bohemian Rhapsody”

30 LISTOPADA (PIĄTEK)
14.00 „Dziadek do orzechów i cztery królestwa”
16.00 „Bohemian Rhapsody”
18.45 „Miłość jest wszystkim”
20.45 „Miłość jest wszystkim”
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ZAJĘCIA W GŻYCKIM CENTRUM KULTURY

HIP-HOP DANCE (sala kameralna)

Instruktor: Elżbieta Buratyńska (tel. 531-280-894)
WTOREK

godz. 15.30 – hip-hop dance (5 lat)
godz. 16.30 – hip-hop dance “Na Wyższym Levelu”

CZWARTEK
godz. 16.00 – hip-hop dance kids (8-10 lat)

godz. 17.00 – hip-hop dance (powyżej 11 lat)
godz. 18.00 – hip-hop dance „Na Wyższym Levelu”

godz. 19.30 – house dance (od lat 10)

TANIEC (sala kameralna)

Instruktor: Grażyna Wojtkiw
PONIEDZIAŁEK

godz. 16.15 – dzieci 5-6 lat (rytmika, klasyka, nowoczesny)
godz. 17.00 – dzieci 7-9 lat (rytmika, klasyka, nowoczesny)

godz. 18.15 – kobiety 40+ (integracyjny, latino, w kręgu)
godz. 19.30 – dorośli (walc wiedeński i angielski, rumba,

cha-cha, samba disco)

BREAKDANCE (sala kameralna)

Instruktor: Andrzej Szachniewicz (tel. 513-020-937)
WTOREK

godz. 18.00 – zajęcia otwarte

(sala kameralna)TEATR
Instruktor: Grażyna Darska (tel. 87/428-43-26)

ŚRODA
godz. 15.00 – dzieci 8-11 lat

godz. 16.15 – dzieci 12-14 lat
PIĄTEK

godz. 15.30 – Teatr Formy „Tenebris”

(sala plastyczna)PLASTYKA
Instruktor: Romana Waszak (tel. 504-058-028)

Wpisowe; 50 zł/6 miesięcy
PONIEDZIAŁEK

godz. 17.00 – klasy IV-VI
godz. 18.00 – dorośli

ŚRODA
godz. 17.00 – dzieci 5-6 lat

godz. 18.00 – klasy I-III
godz. 19.00 – młodzież

(sala plastyczna)SZACHY
Trener: Henryk Gudojć

WTOREK
godz. 15.30 - grupa początkująca

godz. 17.00 – grupa zaawansowana
CZWARTEK

godz. 17.00 – grupa początkująca
godz. 18.30 -  grupa średnio zaawansowana

(sala muzyczna)ZAJĘCIA MUZYCZNE
Instruktor: Jakub Kokocha

CZWARTEK
godz. 16.00 – zajęcia gitarowe (grupa młodsza)
godz. 17.00 – zajęcia gitarowe (grupa starsza)
godz. 18.00 – zajęcia wokalne (grupa młodsza)
godz. 19.00 – zajęcia wokalne (grupa starsza)

(sala zajęć nr 2)FOTOGRAFIA
Instruktor: Marek Kaczorowski

PIĄTEK
godz. 16.00 – zajęcia otwarte

Streetworking Giżycko skończył 4 lata. 15 października pod-
opieczni z dwóch podwórek. objętych działaniami Centrum Profi-
laktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. spotkali się na ognisku 
(połączonym – oczywiście – z degustacją urodzinowego tortu) na 
wzgórzu Świętego Brunona. Przypomnijmy, że tę formę pracy pe-
dagogicznej zapoczątkowała w Giżycku dyrektor Centrum Ewa 
Ostrowska, zatrudniając Barbarę Nowosielską, Monikę 
Czerep i Michała Łebskiego. Od samego początku nasza 
jednostka miejska współpracuje z ełcką Fundacją „Human Lex”, 
przez co możliwe jest pozyskiwanie środków zewnętrznych i wzbo-
gacenie programu wychowawczego. Giżyccy pedagodzy ulicy jako 
pierwsi w Polsce wprowadzili w ramach streetworkingu dogotera-
pię, zapraszając do współpracy Edytę Augustyniak. Wspólne 
projekty zaowocowały organizacją międzynarodowych przedsię-
wzięć, warsztatów, obozów, konferencji oraz projektami rewitalizacji 
podwórek.

Uczestnicy urodzinowego spotkania na wzgórzu Świętego Brunona

Dzień później podczas godzinnego rejsu statkiem „Dźwina” pod-
sumowano z kolei „Bajkowe Lato ze Świetlicą” – sztandarową wa-
kacyjną imprezę Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Spo-
łecznej, ochoczo wspieraną przez wiele instytucji, stowarzyszeń i 
osób prywatnych. Podczas spotkania dyrektor Ewa Ostrowska 
przedstawiła prezentację multimedialną ze zdjęciami ze wszystkich 
ośmiu tegorocznych imprez i fotorelację z nowych wydarzeń. Po raz 
pierwszy „Bajkowemu” bowiem towarzyszyły „żywe szachy” (zorga-
nizowane na plenerowej szachownicy przy „Orliku” na ul. Królowej 
Jadwigi) i międzypokoleniowa gra terenowa pod hasłem „100 lat 
Niepodległości”. W tym roku zapoczątkowano także współpracę 
z Fundacją Szekla, dzięki czemu pięcioro podopiecznych CPUIS 
wzięło udział w tygodniowym rejsie socjoterapeutycznym. Do-
datkowo Centrum Profilaktyki może pochwalić się nagrodą w 
ogólnopolskiej akcji „Sieciaki na wakacjach”. Dzięki włączeniu 
zajęć edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom in-
ternetu do cyklu „Bajkowe Lato” udało się dotrzeć z informacjami 
do kilkuset młodych mieszkańców Giżycka. Podsumowanie na 
„Dźwinie” było również okazją do podziękowania pracownikom 
zaangażowanym nie tylko w organizację letnich imprez, ale 
także prowadzących codzienne zajęcia dla dzieci w Świetlicy 
Socjoterapeutycznej i MKIS „Pełna Chata”: Dariuszowi Ga-
jownikowi, Anecie Cwalinie, Annie Jankowskiej, 
Patrykowi Wasiukowi, Adrianie Wiśniewskiej, 
Agnieszce Lesisz, Bożenie Fokczyńskiej oraz wo-
lontariuszowi Adamowi Pokorze. Oba październikowe wy-
darzenia swoją obecnością uświetnił burmistrz Giżycka  Woj-
ciech Iwaszkiewicz.

Najpierw tort, potem rejs
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Do smartfona możemy podpiąć swoją kartę płatniczą. Ściągamy apli-
kację, zakładamy konto, aktywujemy. Dzięki temu nie musimy za każ-
dym razem podawać danych karty, kiedy chcemy kupić aplikację, mu-
zykę czy ebooki. Wystarczy jeden klik, aby pobrać płatną zawartość, 
a pieniądze zostaną automatycznie pobrane z konta. To, oczywiście, 
duże ułatwienie i oszczędność czasu. Z drugiej strony pomyślmy, ile 
pieniędzy możemy stracić, kiedy na wirtualne zakupy wybierze się na-
sza pociecha. Nawet jeśli dziecko jest świadome, uczulimy je na płatne 
treści i pozwolimy pobierać mu samodzielnie tylko bezpłatne gry, nie 
jesteśmy do końca bezpieczni. Często gry, które w sklepie z aplikacjami 
pobieramy za darmo, mogą wiązać się z kosztami. Jeśli w opisie gry 
jest informacja, że oferuje ona zakupy w ramach aplikacji, powinniśmy 
być czujni. To może oznaczać, że między poziomami w grze będą się 
pojawiać kuszące propozycje zakupu nowych opcji czy dodatkowych 
supermocy dla bohatera bądź płatne możliwości przyspieszenia przej-
ścia do kolejnego etapu. W takim przypadku również wystarczy jeden 
klik, aby kupić dodatkową opcję. Jeśli mamy podpiętą kartę do swojego 
konta, warto włączyć dodatkowe zabezpieczenie przy każdej próbie za-
kupu. Wtedy nie będzie potrzeby każdorazowego podawania numeru 
karty, ale zakup trzeba będzie potwierdzić, np. wpisaniem ustalonego 
wcześniej kodu czy przyłożeniem palca do czytnika linii papilarnych.

Usługi Premium Rate
Uważajmy też na usługi Premium Rate, czyli połączenia, SMS-y i MMS-
-y o podwyższonej opłacie. Dzieci surfując po internecie często trafiają 
na reklamy konkursów z „atrakcyjnymi” nagrodami. Najczęściej nie jest 
to oszustwo – konkursy prowadzą zarejestrowane firmy, a regulaminy 
nie naruszają prawa. Problem w tym, że właśnie w tych regulaminach 
ukryte są najważniejsze informacje. Dopiero z regulaminu dowiemy 
się, że po wysłaniu 10 SMS-ów dostaniemy słuchawki o wartości 50 
złotych, ale każdy SMS będzie kosztował 25 złotych. Dzieci nie czytają 
regulaminów. Możemy zabezpieczyć się przed tym na dwa sposoby:
•   blokada usług Premium Rate
•   limit kwotowy na usługi Premium
W pierwszym przypadku każda próba wysłania takiej wiadomości przez 
dziecko będzie  kończyła się komunikatem o odmowie. W drugim wy-
bieramy dostępny limit, po przekroczeniu którego operator uniemożliwi 

DZIECKO I SMARTFON – ZABEZPIECZ SIĘ PRZED „EKSTRA” KOSZTAMI!
Dzięki bankowości mobilnej płatności gotówkowe 
odchodzą do lamusa. Nie musimy już nawet używać 
karty, aby coś kupić. Płacimy mając przy sobie jedynie 
telefon i chętnie z tego korzystamy. Jednak to, co ma 
ułatwić nam życie, może nas zgubić – szczególnie, gdy 
dajemy dzieciom smartfon do zabawy. Właśnie o tym 
opowie dziś Katarzyna Tota -  Leszczyńska, powiatowy 
rzecznik konsumentów w Giżycku. 

dalsze wysyłanie takich wiadomości do końca okresu rozliczeniowego, 
chyba że zdecydujemy o anulowaniu blokady. 

Zastosujmy wybraną opcję!
Bez zabezpieczenia ciężko będzie wybrnąć z sytuacji, gdy dostaniemy 
wysoki rachunek.
To, że dziecko nieświadomie wysłało wiadomości, nie jest żadnym wy-
tłumaczeniem. Rodzic lub opiekun, który zawarł z operatorem umowę, 
odpowiada za usługi, z których korzysta. Ponosi też odpowiedzialność, 
jeśli udostępnił telefon innym osobom, w tym dziecku.
 
Sprawdźmy, jaki mamy pakiet internetu mobilnego w 

swojej ofercie!
Po przekroczeniu danego pakietu operator może naliczyć wysokie 
opłaty za dalsze korzystanie z internetu. Oglądanie bajek na YouTube 
czy słuchanie muzyki przez serwisy streamingowe wyczerpuje pakiet 
w szybkim tempie. Dlatego dając dziecku smartfon najlepiej wyłączyć 
transmisję danych i przełączyć urządzenie na tryb Wi-Fi. Jeśli nie 
mamy Wi-Fi, możemy pozostawić transmisję danych włączoną i zain-
stalować specjalną aplikację, która sama wyłączy dostęp do internetu 
po przekroczeniu wcześniej ustalonej liczby megabajtów.

Korzystajmy z oprogramowania antywirusowego!
Jeśli na telefonie przechowujemy dane karty płatniczej lub korzystamy 
z bankowości elektronicznej, koniecznie powinniśmy pobrać mobilne 
oprogramowanie antywirusowe. Niezależnie od tego, czy z telefonu ko-
rzystają dzieci, czy tylko my. Zmniejszymy ryzyko wykradzenia danych 
z telefonu, a co za tym idzie – kradzieży pieniędzy z konta. Poza tym 
zabezpieczymy się przed skutkami pobierania przez dzieci gier i aplika-
cji z nieoficjalnych źródeł (np. z niesprawdzonych stron internetowych). 
Takie pliki często są zainfekowane. Zwykły kalkulator czy latarka może 
być w rzeczywistości złośliwą aplikacją, która w tle będzie wykonywać 
połączenia lub wysyłać SMS-y na numery Premium. Antywirus pozwoli 
w porę wykryć takie działanie.

Pamiętaj!
• możesz zablokować u dostawcy wszystkie lub wy-
brane połączenia o podwyższonej opłacie
• możesz ustalić i wprowadzić u dostawcy limit wy-
datków na usługi o podwyższonej opłacie
• nie oddzwaniaj i nie odpisuj na numery nieznane
• kradzież telefonu zgłoś na policję oraz zablokuj u 
dostawcy usług kartę SIM
• gdy instalujesz dodatkowe oprogramowanie, 
sprawdź, czy nie będzie to prowadziło do dodatko-
wych kosztów, np. poprzez wysyłanie SMS-ów 
• nie kupuj telefonów i innych urządzeń z nieznanych 
źródeł. Pamiętaj, ze mogą pochodzić np. z kradzieży.
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PIÓRKIEM 

BOCZONIA 
DROGA DO

NIEPODLEGŁOŚCI
Liberum veto, kłótnie i swary

odarły Polskę z NIEPODLEGŁOŚCI,
krajem wstrząsały wielkie pożary,

półtora wieku zaborca gościł.

Rusyfikacja, germanizacja
miały wyplenić język, kulturę,

ale Polacy to taka nacja,
co kąsa wroga i staje murem.

Powstańcze zrywy dowiodły tego,
że patriotyzm w nas przecież gości,

że potrafimy niszczyć obcego,
który zagraża naszej wolności.

Po latach udręk i ciężkich przeżyć
wstąpiły w ludzi wreszcie nadzieje. 
Naród się podniósł i zaczął wierzyć,
że wiatr wolności nad Polską wieje.

Na czele stanął Wódz Patriota,
zaczął budować zręby państwowe

w znoju i w trudzie, w wielkich kłopotach,
bo tworzył Państwo... naprawdę nowe.

Choć opozycja była zajadła
i przeszkadzała legalnej władzy,

przed rządzącymi wciąż kłody kładła,
chciała unurzać ich w brudach, w sadzy.

Swą NIEPODLEGŁOŚĆ trzeba szanować
i drogą prawdy przez życie kroczyć.

WOLNOŚĆ i HONOR tak pielęgnować,
aby każdemu móc spojrzeć w oczy!

Ryszard Boczoń

Gdzie pracuje najlepszy kierownik dziel-
nicowych na Warmii i Mazurach? Oczywiście 
w Komendzie Powiatowej Policji w Giżyc-
ku! Mowa o młodszym aspirancie Danielu 
Romańczyku, który pod koniec września 
wygrał w Szczytnie wojewódzkie eliminacje 
konkursu „Dzielnicowy Roku 2018” w kategorii 
„kierownik dzielnicowych”. O prymat ubiegało 
się 19 osób. Kierownik Rewiru Dzielnicowych 
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego gi-
życkiej KPP okazał się najlepszy w dwóch 
konkurencjach (udzielanie pierwszej pomocy i 
analiza dokumentów), a w pozostałych (strze-
lanie i test wiedzy policyjnej) także uplasował 
się czołówce. Oprócz nagrody finansowej, 
Pucharu Przechodniego Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Olsztynie i statuetek za 
najlepsze wyniki we wspomnianych  dwóch 
konkurencjach Daniel Romańczyk zdobył 
także prawo reprezentowania Warmii i Mazur 
podczas ogólnopolskiego finału zmagań kie-

Romańczyk najlepszy 
rowników dzielnicowych w Katowicach. Kiedy 
oddawaliśmy do druku ten numer „Mojego 
Giżycka” policjant znad Niegocina rywalizował 
na Śląsku z kolegami z całego kraju.          bz

Młodszy aspirant Daniel Romańczyk – najlep-
szy kierownik dzielnicowych w regionie
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Wielu naszych Czytelników pyta, czy w 
najbliższym czasie na łamy miesięcznika 
powróci Jadwiga Borkowska - Żu-
rek, której Kresowe wspomnienia „Nasza 
ziemia” mieli Państwo przyjemność czytać 
do sierpnia tego roku. Z naszych rozmów z 
autorką wynika, iż kontynuacja opowiada-
nia jest planowana, ale nie można jeszcze 
precyzyjnie określić, kiedy kolejne odcinki 
zagoszczą na szpaltach „Mojego Giżycka”. 
Pani Jadwigo, dziękujemy za dotychczaso-
we wspomnienia i niecierpliwie czekamy na 
ich kolejną porcję!

        bz

Będzie „Nasza ziemia 2”?
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Jadwiga Borkowska - Żurek

Zakup sprzętu dla specjalistycznych szpi-
tali dziecięcych (w Polsce funkcjonuje ich oko-
ło 50) to główny cel przyszłorocznego, już 27. 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W drugą styczniową niedzielę Orkiestra zagra 
„dla dzieci małych i bez focha”.

POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE
– Dzieci nie mają focha, mają go tylko do-

rośli – wyjaśnia lider WOŚP Jerzy Owsiak. 
– 13 stycznia ten foch ma być wyrzucony w 
kosmos. 

Giżycko, oczywiście, jak co roku przyłączy 
się do Orkiestry. Giżyckie Centrum Kultury, w 

którym tradycyjnie zostanie zor-
ganizowany sztab, już dziś za-
prasza wolontariuszy po odbiór 
ankiet. Formularze są dostępne 
w pokoju nr 6. Jak informuje szef 
sztabu WOSP nad Niegocinem 
Marcin Prusik, w najbliższej 
edycji WOŚP kwestować będzie 
110 giżycczan. Przypomnijmy, 
iż podczas 26. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
mieszkańcy naszego miasta ze-
brali 95 358,53 zł.                  bz
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PARY REKREACYJNE
Kategoria 8-9 H

1. Aleksander Idek i Laura Maj; 2. Jan Lubecki i Gabriela Lalak oraz 
Ksawery Anaszko i Anna Słowikowska; 3.Krysztof Szkudlarek i Zu-
zanna Pacheco

Kategoria 8-9 G
1. Bartosz Skórnóg i Lena Ostaniewicz, 2. Bartosz Ziemba i Martyna 
Melnyk; 3. Jakub Duda i Eliza Tomaszewska oraz Jan Szepel i Wik-
toria Kołosińska

Kategoria 10-11 H
1. Artur Mąka i Hanna Połojańska (Super Puchar i awans do klasy ta-
necznej G) oraz Eryk Jankowski i Hanna Rawłuszko (awans do klasy 
tanecznej G) 

Kategoria 10-11 G
1.Wojciech Aniszewski i Amelia Kubach, Paweł Kurzynowski i Pola 
Sudnik oraz Aleksander Zaorski i Nikola Prokopiuk; 2. Wiktor Romej-
ko i Alicja Szmuc; Marek Wyskwar i Marlena  Szepel, Jakub Romanek 
i Izabela Boć oraz Marcin Florczak i Milena Smędzik; 3. Jakub Szul-
ganiuk i Łucja Suchocka, Piotr Bełbot i Lena Zeman, Emil Dobosz i 
Hanna Kowalewska, Tomasz Pacek i Maja Łukowska oraz Szymon 
Szostak i Liliana Pac

Kategoria 10-11 F
2. Jan Karolczuk i Hanna Haszczyn; 4. Przemysław Ziniewicz i Ame-
lia Kubach; 5. Kacper Płaczek i Zofia Sobocińska oraz Patryk Gal i 
Aleksandra Wasilewska

W centrum gracji, elegancji i stylu…
… zamieniła się na jeden dzień hala giżyckiego COS-OPO, która 6 października była areną XIV Ogólnopolskiego 
Turnieju Tańca Towarzyskiego „Mazury 2018”. Na parkiecie zaprezentowało się 320 adeptów szykownych pląsów, a 
wśród nich – oczywiście – gospodarze, czyli tancerze giżyckiego klubu „Czar Par”, podopieczni Mariusza Korzeba.

Tancerze giżyckiego „Czaru Par”. Od lewej siedzą: Natalia Kulik, Anna Paluch, Bartłomiej Modzolewski, Konstanty Białasz, Agata Malijonis, 
Anna Charzyńska, Weronika Dudar i Borys Wasilewski. W górnym rzędzie: trener Mariusz Korzeb, Piotr Paluch i Maciej Iwanicki
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MIEJSCA TANCERZY GIŻYCKIEGO KLUBU „CZAR PAR”
Kategoria 12-13 G

2. Mikołaj Makarewicz i Amelia Zajkowska; 3. Kacper Wiśniewski i 
Patrycja Flis

Kategoria 12-13 F
1. Szymon Kulik i Natalia Marek; 2. Bartosz Lewicki i Aleksandra Ku-
lesza; 3.Mateusz Lisowski i Julia Szablan

SOLISTKI DO LAT 11 H
1. Hanna Rawłuszko (Super Puchar i awans do klasy tanecznej G) 
oraz Pola Wasilewska, Oliwia Szymczak, Hanna Nakoneczna, Ame-
lia Połojańska, Julia Abramowicz, Liliana Majewska i Julia Turlińska 

SOLISTKI DO LAT 11 G
1. Lena Ostaniewicz; 2. Amelia Kubach, Hanna Kowalewska; 3. Łucja Su-
chocka, Izabela Boć, Nikola Prokopiuk, Martyna Melnyk i Maja Łukowska 

PARY SPORTOWE
Kategoria 12-13 E

2. Piotr Paluch i Anna Paluch 
Kategoria 14-15 E

2. Borys Wasilewski i Weronika Dudar (awans do klasy tanecznej D)
3. Konstanty Białasz i Anna Charzyńska
5. Maciej Iwanicki i Natalia Kulik  
6. Bartłomiej Modzolewski i Agata Malijonis

Kategoria powyżej 15 B
4. Jan Ostrowski (Giżycko/Białystok) i Dominika Ławreszuk (Twist 
Białystok)
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SPORTOWA (I NIE TYLKO) WIZYTÓWKA MIASTA
Wstęga przecięta, giżycki stadion oficjalnie otwarty po remoncie! Obiekt, który jeszcze niedawno pretendował co najwyżej do roli muzealnego 

eksponatu z czasów słusznie minionej epoki, w ostatnich miesiącach zmienił się w niekwestionowaną wizytówkę miasta, a warto przypomnieć, 
że to jeszcze nie koniec jego metamorfozy. W niedalekich planach jest bowiem modernizacja trybun (budowa zadaszenia) i postawienie budynku 
biurowo - socjalnego. Uroczyste otwarcie stadionu po remoncie miało miejsce ostatniego dnia września. Po części oficjalnej zorganizowano szta-
fetę charytatywną, z której dochód przekazano na rehabilitację giżycczanina Adriana Jarosza, odbyły się także minizawody lekkoatletyczne 
dla uczniów szkół podstawowych.                         Bogusław Zawadzki

Przyszłych mistrzów skoku w dal, rzutu piłeczką palantową i biegów na dwóch dystansach poznaliśmy podczas ostatniej części imprezy

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali (od lewej): burmistrz Woj-
ciech Iwaszkiewicz, dyrektor COS-OPO w Giżycku Tomasz Szostkow-
ski i dyrektor ośrodka AZS w Wilkasach Michał Żak

Podczas wrześniowej uroczystości giżycka młodzież otrzymała od bur-
mistrza okazałych rozmiarów klucz do stadionu

W „Sztafecie dla Adriana Jarosza” kompletnie nieistotne było to, kto pierwszy dotrze do mety. Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy, iż na 
nowej bieżni najlepiej radzili sobie reprezentanci Gminy Giżycko i to oni odebrali puchar za zwycięstwo z rąk dyrektora MOSiR Mariana Mieńki
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Spotkanie organizacyjne kierowników drużyn, które powalczą w tym sezonie o halowe mistrzostwo Giżycka w piłce 
nożnej, odbędzie się 9 listopada (piątek) o godz. 17.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Podczas ze-
brania omawiane będą najważniejsze sprawy (m.in. regulamin, wysokość wpisowego, kwestia udziału w rozgrywkach 
zawodników zrzeszonych), warto więc przybyć na stadion w to listopadowe popołudnie. Maciej Kudyk z MOSiR, 
który tradycyjnie zajmie się organizacją zmagań, ligową inaugurację planuje na 24 listopada.                                    bz

KTO ZAGRA W HALÓWCE?

Ostatniego dnia września na giżyckim torze motocrossowym roze-
grano ósmą rundę Warmińsko-Mazurskich Mistrzostw Okręgu. Na star-
cie stanęło 61 zawodników z Gdańska, Lidzbarka Warmińskiego, Lipna, 
Więcborka, Ornety, Olecka, Mrągowa, Lesznowoli, Białegostoku, Olszty-
na, Łowicza i Giżycka oraz reprezentanci Rosji i Litwy. Honoru gospoda-
rzy bronili: Paweł Morawski (klasa MX Masters) i Dawid Lipski 
(klasa MX1C). Ten drugi startował niejako poza konkurencją, albowiem 
podczas wrześniowych zawodów zdawał egzamin na licencję motocros-
sową. Pierwszego biegu Lipski nie ukończył jednak z powodu defektu 
maszyny i na starcie drugiego już go nie zobaczyliśmy. Bardzo dobrze 
spisał się natomiast Paweł Morawski, który w stawce 10 zawodników 
uplasował się na czwartej pozycji, choć w obu wyścigach minął linię mety 
jako trzeci. 

– To jest naprawdę znakomita lokata, zważywszy na fakt, iż w tym se-
zonie ze względu na pracę i inne obowiązki trenowałem znacznie mniej 
niż w ubiegłych latach – ocenia zawodnik Klubu Motorowego Giżycko. 
– Dla porównania: w tym roku przejeździłem zaledwie 5 motogodzin, a 
rok temu około 100. 

W końcowej klasyfikacji sezonu (32 zawodników) nazwisko Pawła 
Morawskiego kibice znajdą pod numerem 19.. To również bardzo dobre 
miejsce, jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę startów giżycczanina w tym 
sezonie. Przed wrześniowym występem na własnym torze w walce o 

Dwa razy trzeci, czyli… tuż za podium
punkty można go było zobaczyć tylko raz – w lipcu w Reszlu. Tam moto-
crossowiec znad Niegocina – podobnie jak w Giżycku – był dwukrotnie 
trzeci i taką też pozycję zajął w ostatecznej punktacji. 

           Bogusław Zawadzki

Giżycczanie na trasie. Z lewej Dawid Lipski, z prawej Paweł Morawski
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Bramkarz Mamr Karol Murawski jest jednym z najlepszych golkipe-
rów w czwartej lidze, a pary stoperów Błazej Drężek - Rafał Darda 
(obaj z prawej) zazdroszczą nam wszyscy

Znakomitymi statystykami giżycczanie mogli pochwalić się 
zwłaszcza między 29 września a 20 października, kiedy to 
wygrali cztery spotkania z rzędu, pokonując u siebie Drwęcę 
Nowe Miasto Lubawskie 7:1 i Tęczę Miłomłyn 4:0 oraz na wy-
jeździe Czarnych Olecko 2:1 i MKS Korsze 1:0. W ostatnim 
październikowym starciu (pechowa 13. kolejka) nasi, niestety, 
doznali pierwszej porażki na własnym boisku (0:3 z Jeziora-
kiem Iława), ale w niczym nie zmienia to faktu, że ich posta-
wa w bieżących rozgrywkach jest miłą niespodzianką. Już po 
zamknięciu tego wydania miesięcznika „Gieksa” grała w Bi-
skupcu z Tęczą, a w ostatniej serii (10 listopada, godz. 13.30) 
podejmie liderującą niezwyciężoną Concordię Elbląg, która w 
trzynastu meczach odniosła dwanaście wygranych. Jeśli pogo-
da pozwoli, awansem zostaną rozegrane także dwa mecze z 
rundy wiosennej. 17 listopada giżycczanie pojadą na rewanż z 
rezerwami elbląskiej Olimpii, a siedem dni później nad Niegoci-
nem pojawi się gołdapska Rominta (godz. 13.00). Szczegółowe 
informacje dotyczące Mamr znajdą Państwo na stronie interne-
towej mamrygizycko.pl.

       Bogusław Zawadzki

Niezwyciężony lider zawita nad Niegocin
Czwartoligowi piłkarze Mamr Giżycko zaskakują w tym sezonie nie tylko swoich kibiców. Podopieczni Zbigniewa 
Marczuka nie zachwycali podczas letnich sparingów, ale w rozgrywkach o punkty spisują się znakomicie. 
Ośmioma zwycięstwami w trzynastu meczach (w tym pięcioma wyjazdowymi) futboliści znad Niegocina 
wytrącają wszelkie argumenty nawet największym malkontentom. 
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Mamry rozpoczęły drugą siedemdziesiątkę
Gala w Giżyckim Centrum Kultury i bankiet w „Domu Perkun” były ostatnimi akordami obchodów 70-lecia Giżyckiego 
Klubu Sportowego „Mamry”. Na uroczystości w GCK zebranych powitał prezes Mamr Janusz Sygnowski, a 
historię klubu w pigułce przedstawił Krzysztof Kossakowski. W dalszej części gali uhonorowano sponsorów i ludzi 
zasłużonych dla „Gieksy”, zaprezentowano także „Jedenastkę Siedemdziesięciolecia”.             Bogusław Zawadzki

Trzech (a nawet czterech) prezesów na jednej scenie. Prezes Warmiń-
sko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej Marek Łukiewski (drugi z 
prawej) w asyście prezesa Mamr Janusza Sygnowskiego (pierwszy z 
prawej) wręcza „Złotą Odznakę W-MZPN” byłemu prezesowi GKS 
Henrykowi Jurczykowi. Pierwszy z lewej wieloletni kierownik giżyc-
kiego klubu Jerzy Półtorak (obecnie przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej), w środku Andrzej Kudyk, były wiceprezes Mamr

Za Trenera Siedemdziesięciolecia uznano Henryka Bazydłę (czwarty 
z prawej), a w Mamrowskim „dream teamie” znaleźli się m.in. (od le-
wej): Marcin Łukaszewicz, Tadeusz Konus, Piotr Reczek, Janusz Ma-
dej, Andrzej Hak (w jego zastępstwie nagrodę odebrał Zdzisław Dar-
da), Arkadiusz Gwiazdowski i Tomasz Kamiński

Do „Jedenastki Siedemdziesięciolecia” wybrano m.in. Sławomira Ter-
cjaka, znakomitego bramkostrzelnego napastnika Mamr z pierwszej 
połowy lat osiemdziesiątych

W gali uczestniczyli m.in. obecni piłkarze Mamr, którzy do GCK przy-
jechali prosto ze stadionu w Olecku po zwycięskim meczu z tamtejszy-
mi Czarnymi

W GCK uhonorowano także tych, którzy mają szansę znaleźć się w 
najlepszej drużynie kolejnego siedemdziesięciolecia

Nasz fotoreporter wypatrzył na widowni Michała Sadłosa z żoną 
Agnieszką
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ODZNAKI W-MZPN OTRZYMALI
ZŁOTE: Andrzej Kudyk, Henryk Jurczyk, Jerzy Półtorak, Marek Grochowski, Wojciech Iwaszkiewicz, Janusz 
Sygnowski, Grzegorz Bierć, Piotr Pruski, Marcin Panaś, Krzysztof Jabłoński, Henryk Brzydło, Benedykt 
Podgórski, Cezary Budziński, Czesław Warakomski, Daniel Fijałkowski, Marek Radzewicz, Marian Mieńko, 
Krzysztof Kossakowski, Marek Sześciło, Mariusz Nowik
SREBRNE: Janusz Madej, Błażej Drężek
BRĄZOWE: Mirosław Murawski, Krzysztof Kalinowski, Przemysław Łapiński, Szymon Jabłoński
 

JEDENASTKA SIEDEMDZIESIĘCIOLECIA GKS MAMRY
Tomasz Kamiński – Łukasz Broź, Arkadiusz Gwiazdowski, Andrzej Hak, Tadeusz Konus – Janusz Madej, An-
drzej Cywoniuk, Piotr Reczek, Michał Sadłos – Marcin Łukaszewicz, Sławomir Tercjak. 
Trener Siedemdziesięciolecia: Henryk Bazydło


