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2 BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
W końcówce roku rozgorzała dyskusja, którą najkrócej można by 

scharakteryzować pytaniem: „lasery czy fajerwerki?”. Chodziło, oczywi-
ście, o rezygnację z sylwestrowego pokazu sztucznych ogni na rzecz 
pokazu laserowego, jako mniej uciążliwego. Taki wariant rozważaliśmy 
już kilka lat temu, lecz po wnikliwym przeanalizowaniu i wysłuchaniu i 
zwolenników, i przeciwników postanowiliśmy pozostać przy tradycyjnej 
formule sylwestra, czyli – tak jak poprzednich latach – z pokazem ogni 
sztucznych. 

Moim zdaniem pokaz miejski o stałej i z góry znanej godzinie, trwają-
cy kilka minut, jest bez większego znaczenia dla komfortu ludzi i zwierząt. 
Bardziej można go porównać z krótką burzą niż kanonadą. Problemem 
są jednak hukowe materiały pirotechniczne, których detonacje odbywają 
się przez kilka dni i bez żadnej kontroli. Dlatego grupa radnych sformu-
łowała projekt apelu do Rady Miejskiej, który został przyjęty na sesji 19 
grudnia. Apel zostanie skierowany do Sejmu z prośbą o zmiany w prawie, 
ograniczające dostęp do materiałów pirotechnicznych. Uważam to za 
słuszne posunięcie. Trzeba zacząć od zmiany prawa. Poza tym stawiamy 
na szeroką edukację, głównie w szkołach i przedszkolach. Uważam rów-
nież, że nie należy zaczynać likwidacji problemu od niewłaściwej strony, 
ponieważ wątpliwym jest, aby brak kilkuminutowego profesjonalnego po-
kazu cokolwiek w kwestii huku zmienił. Nie do zaakceptowania bowiem 
są ciągłe wystrzały, trwające kilka dni przed i kilka dni po 31 grudnia, a nie 
kilka minut profesjonalnego pokazu. 

Do czerwca będą prowadzone także długoterminowe konsultacje 
społeczne na temat zasadności kontynuowania sylwestrowych pokazów 

fajerwerków. Jeżeli więk-
szość giżycczan opowie się 
po stronie laserów, rozważę 
wówczas organizację takiego 
pokazu – również aby można 
było ocenić atrakcyjność tej 
formy przedstawienia. 

I – wydaje się – najważ-
niejsza sprawa: frekwencja 
podczas sylwestra na pasa-
żu, która jest swego rodzaju 
papierkiem lakmusowym, 
pokazującym, czy są powody do odstąpienia od tradycyjnego witania 
Nowego Roku i zastąpienia sztucznych ogni czymś innym. Warto pa-
miętać, że sylwestrowo - noworoczne fajerwerki to mocno utrwalona 
tradycja, posiadająca wielu zwolenników, którzy również uważają, że 
należy ograniczać huk – ale przede wszystkim ten pochodzący z tanich 
petard. 

Z powodu rezygnacji z pokazu na finale WOŚP w Warszawie przez 
samego Jerzego Owsiaka  w Giżycku konsekwentnie również nie bę-
dzie tradycyjnego „Światełka do Nieba”. Tutaj decyzja już została pod-
jęta. Do wyrażenia opinii w kwestii pokazów sylwestrowych zachęcam 
Państwa w ramach konsultacji społecznych.  

Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Giżycka

Znakomity wynik giżycczan-
ki Jolanty Piotrowskiej (na 
zdjęciu) w październikowych wy-
borach do Sejmiku Województwa 
Warmińsko - Mazurskiego (po-
nad 12 tysięcy głosów, 5. miejsce 
wśród kandydatów) był – jak się 
okazuje – jedynie swoistym prelu-
dium. Była burmistrz Giżycka zo-
stała bowiem wybrana do pięcioosobowego Zarządu Województwa. 
Do jej kompetencji należą m.in: nadzór nad Departamentem Tury-
styki i Sportu, Departamentem Ochrony Środowiska, Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej, Warmińsko - Mazurskim Ośrodkiem 
Adopcyjnym i parkami krajobrazowymi w regionie. Jolanta Piotrow-
ska odpowiadać będzie także za współpracę Zarządu Wojewódz-
twa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz za sprawy wynikające z udziału województwa w War-
mińsko - Mazurskiej Agencji Energetycznej i Fundacji Zielone Płuca 
Polski. Nowych obowiązków giżycczanka nie będzie łączyć z pracą 
w Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, której prezesem 
była w ostatnich latach. Na tym stanowisku zastąpiła ją Magdale-
na Fuk, dawna pracownica Urzędu Miejskiego w Giżycku, ostatnio 
pracująca na stanowisku wicewójta gminy Ełk.                         bz

Z Fundacji do województwa
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Trwają otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych 
na rzecz mieszkańców Giżycka. Każdy może się ubiegać o granty w 
sześciu kategoriach: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (do 
podziału 303 200 zł), kultura fizyczna (170 000 zł), ochrona zdrowia 
(80 000 zł), ochrona zwierząt (48 000 zł), opieka społeczna (30 000 
zł) i ekologia (20 000 zł). Dofinansowanie realizacji zadania nie może 
przekraczać 90% całkowitych jego kosztów, a wkład finansowy oferen-
ta lub środków pozyskanych z innych źródeł musi stanowić co najmniej 
10% całkowitych kosztów zadania. Całą ofertę, potwierdzenie 
jej złożenia w systemie „WITKAC” oraz ewentualne 
oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione 
do reprezentowania oferenta, należy złożyć osobiście 
lub korespondencyjnie w Punkcie Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego (pokój nr 7, parter)  najpóźniej do 
18 stycznia. Ogłoszenie wyników nastąpi do 18 lutego.              bz 

Złożyłeś już wniosek o granty?

Podczas ostatniej w ubiegłym roku sesji Rady Miejskiej radni przy-
jęli budżet Giżycka na rok 2019. Ustalono dochody miasta w wysokości 
134 mln 941 tys. 870 zł i wydatki w wysokości 149 mln 835 tys. 188 zł. 
Planowany deficyt (14 mln 893 tys. 318 zł) zostanie pokryty kredytem 
oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek 
z lat ubiegłych. Wydatki inwestycyjne w roku 2019 zaplanowano na 
poziomie 35 mln 055 tys. 723 zł.                                                       bz

Radni uchwalili budżet

Tak, to on, we własnej 
„osobie”! Ponad trzy mie-
siące temu oglądaliśmy go 
w telewizji w rękach na-
szych siatkarzy, a w grud-
niu sami mieliśmy okazję 
poczuć się jak „Biało - 
Czerwoni” po zwycięskim 
finale z Brazylią. Okazały 
puchar za mistrzostwo 
świata przyjechał bowiem 
do Giżycka przy okazji im-
prezy „Szyjemy sport na miarę” (o której piszemy na str. 9.). My (i 
burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz) mamy pamiątkową fotkę z 
trofeum, a Wy?                                                                               bz

Poczuć się jak mistrzowie
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AKTUALNOŚCI

Szesnaście rodzin z Giżycka i okolic otrzymało w grudniu prezenty w 
ramach ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. Wartość podarków lider 
przedsięwzięcia w naszym mieście Katarzyna Zapadka oszacowała 
na około 60 tysięcy złotych. Do wybranych przez wolontariuszy osób 
paczki trafiły w drugi grudniowy weekend – po oficjalnym podsumowaniu 
akcji w porcie „Ekomarina”.                                   Bogusław Zawadzki

Sześćdziesiąt tysięcy w paczkach

DARCZYŃCY
I Liceum Ogólnokształcące, 15. Giżycka Brygada 
Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego, Szkoła 
Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 7, II Li-
ceum Ogólnokształcące, Urząd Miejski, sklep „Orto-
-Med.”, Giżycki Uniwersytet Trzeciego Wielu, Urząd 
Gminy, Dariusz Raubo, Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Ochotnicza Straż Pożar-
na, firma „Prescot”, hurtownia „Major” i darczyńcy 
anonimowi

„SZLACHETNĄ PACZKĘ” WSPARLI
Salon Fryzjerski „Izabela” Izabela Wachowicz, firma 
„Żukowscy J.R.’, Giżyckie Centrum Kultury, Hur-
townia Pościeli, Hurtownia Kwiatów „Paula”, straż 
miejska, Katarzyna i Jacek Niewiadomscy, Szkoła 
Podstawowa nr 3, Cukiernia „U Adama”

WOLONTARIUSZE
Ewa Sieńko, Ewa Sylwestrzak, Natalia Paszkiewicz, 
Anna Cybulska, Agnieszka Domagała, Patrycja Fili-
pek, Sylwia Zadranowicz, Żaneta Sarnecka - Roch, 
Michał Domagała

Na uroczystym podsumowaniu tegorocznej akcji pojawili się m.in. wo-
lontariusze i darczyńcy

Katarzyna Zapadka, koordynator „Szlachetnej Paczki” w Giżycku 
(pierwsza z prawej), serwowała przepyszny tort. Z lewej Natalia Pasz-
kiewicz, w środku Ewa Sieńko (obie wolontariuszki)

Były dwie w miesiącu, jest już tylko jed-
na. Mowa o tzw. handlowych niedzielach. 
Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 
w marcu ubiegłego roku, zakaz handlu zo-
stał rozszerzony, a to oznacza, że zakupy 
w roku 2019 zrobimy tylko w jedną – ostat-
nią – niedzielę w miesiącu. Wyjątkiem są 
kwiecień (2 niedziele handlowe) i grudzień 
(3 niedziele handlowe), czyli miesiące Wiel-
kanocy i Bożego Narodzenia. Przypomnij-
my, iż spod zakazu handlu w ostatnim dniu 
tygodnia wyłączone są m.in. w kwiaciarnie, 
stacje paliw, apteki, placówki pocztowe, 
cukiernie, lodziarnie, sklepy z pamiątkami 
i dewocjonaliami, placówki gastronomiczne 
oraz sklepy, w których za ladą staje sam 
pracodawca. Od roku 2020 w Polsce formal-
nie nie będzie już niedziel handlowych.            
                                    bz

Ta ostatnia niedziela
Nawet koronowane głowy nie są witane z taką „pompą” jak On. Sprawia, że choć na krót-

ko zapominamy o troskach dnia codziennego, odkurzając powracające co dwanaście miesięcy 
nadzieje na lepsze jutro. Nowy Rok – bo o nim mowa – właśnie rozpakowuje swoje manatki. 
W Giżycku powitaliśmy go na wystawnych balach, kameralnych prywatkach i, oczywiście, na 
pasażu Portowym, gdzie tradycyjnie zorganizowano efektowny pokaz sztucznych ogni. 

MIŁOŚCIWIE PANUJĄCY DWA TYSIĄCE DZIEWIĘTNASTY!
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4 AKTUALNOŚCI

Inscenizacje historyczne stały się stałym elementem kalendarza 
imprez, a w połączeniu z twierdzą Boyen oraz innymi obiektami fortyfi-
kacyjnymi zlokalizowanymi w naszym sąsiedztwie od lat służą kreowa-
niu nowej oferty turystycznej ukierunkowanej na tematykę historyczno 
- militarną. Nie inaczej będzie w tym roku. Najnowszą odsłonę projektu 
„Operacja Boyen” zapoczątkujemy w pierwszą niedzielę lutego. Po 
raz trzeci w zimowej scenerii lasu miejskiego spotkamy się na kolejnej 
edycji pikniku historycznego „Bitwa zimowa na Mazurach”. Około 80 
rekonstruktorów z Polski, Litwy i Rosji przypomni epizod walk na Mazu-
rach na przełomie 1914 i 1915 roku. Tradycyjnie program pikniku wzbo-
gacony zostanie o atrakcje dla najmłodszych oraz prezentacje sprzę-
tu i wyszkolenia żołnierzy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i 
sojuszników z NATO. Przy ciepłej strawie będziemy mieli możliwość 
wysłuchania przeglądu zespołów i chórów prezentujących repertuar 
ludowy i patriotyczny oraz korzystania z uroków i walorów przyrodni-
czo-rekreacyjnych lasu miejskiego.                           Robert Kempa

Zimowa bitwa w lesie już za miesiąc

3 LUTEGO, GODZ. 12.00, LAS MIEJSKI

Projekt dotyczył rozbudowy budynku administracyjno - sa-
nitarnego w porcie oraz jego doposażenia w łodzie i sprzęt 
wodny, urządzenia multimedialne do prowadzenia warsztatów 
i szkoleń, a także wyposażenia w meble. Mamy więc teraz 
nie tylko największy, ale i zdecydowanie najnowocześniejszy 
port pasażerski na Mazurach z ofertą skierowaną zarówno do 
giżycczan, jak i turystów, którzy będą mogli skorzystać np. z 
bezpłatnych warsztatów rekreacyjno - żeglarskich. Przy okazji 
konferencji podsumowano miniony sezon żeglarski, honorując 
zawodników i trenerów Giżyckiej Grupy Regatowej, która w 
rankingu klubów uplasowała się na znakomitym 2. miejscu w 
kraju, ustępując jedynie SKZ Sopot. 

                  Bogusław Zawadzki

Skorzystają nie tylko giżycczanie
Budowa siedziby Miejskiej Bazy Sportów Wodnych w porcie „Ekomarina” została oficjalnie zakończona. 
Zwieńczeniem projektu o wartości prawie 7,7 mlm zł (z unijnym dofinansowaniem ponad 5,2 mln) była 
konferencja „Giżycko na fali”, zorganizowana 20 grudnia.

Pomieszczenie do szkoleń w nowej MBSW

To tylko część z prawie 100 giżyckich żeglarzy. Z pewnością jeszcze 
nie raz usłyszymy o ich sukcesach W oddanym do użytku budynku mieści się m.in. siłownia
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Dzień, w którym postawimy pierwsze kroki na nowej kładce na kanale Łuczańskim, zbliża się wielkimi… krokami. W grudniu ekipa budowlana 
nie próżnowała, strategiczne elementy montowane były nawet wieczorami, a przeprawa wreszcie zaczęła nabierać kształtów, jakie znamy z 
projektu. Na zakończenie prac musimy jednak poczekać jeszcze kilkanaście tygodni.                                                      Bogusław Zawadzki 

Po kładce na razie chodzą tylko budowlańcy

„Przyjdzie walec i wyrówna” – prorokował niegdyś nieodżałowa-
ny Wojciech Młynarski. Walec – co prawda – nie przyszedł, ale 
na plaży miejskiej faktycznie zrobiło się jakby bardziej „płasko”. Z po-
wierzchni zniknął bowiem amfiteatr (scena i ławki), w ostatnim dwu-
dziestoleciu z różnych względów kultowy dla poszczególnych „frakcji” 
naszego społeczeństwa. O rozbiórce obiektu mówiło się głośno od 
pewnego czasu w kontekście dalszych planów (po budowie kąpieliska 
z prawdziwego zdarzenia) zagospodarowania terenów nad Niegoci-
nem. W planach tych nie było miejsca dla zburzonego niedawno amfi-
teatru, który – jak przyznają same władze Giżycka – przestał już speł-
niać oczekiwania dla tego typu infrastruktury (zarówno pod względem 
użyteczności, jak i estetyki). W koncepcji planu miejscowego zagospo-
darowania terenu nad jeziorem w miejscu dawnej sceny zaplanowane 
są budynki gastronomiczno - usługowe.                                            bz

Na plaży miejskiej nie ma już sceny

Amfiteatr na plaży miejskiej przeszedł do historii

Mała hala sportowa MOSiR przy ul. Mickiewicza to kolejny obiekt, 
który doczeka się termomodernizacji. Przed świętami burmistrz Woj-
ciech Iwaszkiewicz podpisał umowę z właścicielem jednej z 
giżyckich firm, która zobowiązała się wykonać prace w ciągu stu dni. 
Koszt przedsięwzięcia to pół miliona złotych. W „kolejce po termomo-
dernizację” czekają jeszcze Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podsta-
wowa nr 2 i kilka budynków komunalnych.                                         bz

Teraz hala, potem szkoły i budynki
… w pięknego łabędzia przeobraziła się w ostatnich tygodniach 

starego roku ulica Traugutta. Ku zadowoleniu pieszych, cieszących 
się z równych chodników, kierowców, których raduje nowy asfalt, i cy-
klistów, „obdarowanych” ścieżką rowerową, której dotychczas w tym 
miejscu nie było. Remont jednej z najmniej estetycznych giżyckich ulic 
możliwy był dzięki współpracy miasta z Zarządem Dróg Powiatowych. 

                bz

Z brzydkiego kaczątka… 
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6 AKTUALNOŚCI

Dwudniowa wystawa w hali II Liceum Ogólnokształcącego odbyła 
się na początku grudnia. Wśród prezentowanych ras znalazły się m.in. 
cziliki rostowskie, maściuchy polskie, garłacze brneńskie, czajki sak-
sońskie, turkoty frankońskie, koroniarze sercate, wstęgowe rzewskie, 
murzynki lotne, pawiki, kariery, perukarze i kapucyny staroholender-
skie. Oceny ptaków dokonała czteroosobowa komisja sędziowska pod 

Pierzaści mistrzowie walczyli o puchary
Ponad 360 ptaków w 37 polskich i zagranicznych rasach można było podziwiać podczas XXVI Wystawy Gołębi 
Rasowych w Giżycku. Skrzydlate eksponaty zaprezentowało 30 hodowców z Polski i Litwy. 

przewodnictwem Stanisława Śliża, która wyłoniła zwycięzców w 
poszczególnych rasach. Championa Wystawy poznaliśmy natomiast 
tradycyjnie w drodze losowania spośród wszystkich najlepszych pta-
ków – w tym roku z najważniejszym pucharem z Giżycka wyjechał Ry-
szard Kielak z Olsztyna, właściciel mistrzowskiego dolnośląskiego 
białego łapciatego.                                          Bogusław Zawadzki

Komisja sędziowska podczas pracy. Pierwszy z prawej Stanisław Śliż No, gołąbeczki, pora na uzupełnienie płynów…

Spore zainteresowanie oglądających wzbudzali przedstawiciele rasy 
mięsnej mondain Etiuda „w lustrze” w wykonaniu pary pawików

Niebawem poznamy laureatów czwartej edycji Plebiscytu o Nagrodę Świętego Brunona, organizo-
wanego przez Urząd Miejski. Celem plebiscytu jest uhonorowanie ludzi i firm zasłużonych dla rozwoju i 
promocji naszego miasta. Tegoroczna gala wręczenia prestiżowych statuetek i nagród pieniężnych w wy-
sokości 1000 złotych odbędzie się tradycyjnie podczas Spotkania Noworocznego, które zaplanowano na 
22 stycznia (wtorek) o godz. 17.00 w sali widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury. Poznamy wówczas 
zwycięzców w ośmiu kategoriach oraz – jeśli taka będzie wola Kapituły – zdobywcę Statuetki Honorowej 
Świętego Brunona.                                 bz

„Brunony” czekają na właścicieli

Ma kształt i wielkość ziarenka ryżu, pozwala uniknąć niepotrzeb-
nych problemów, zarówno psu, jak i jego właścicielowi. Mikroczip – 
bo o nim mowa – wszczepiany jest zwierzęciu pod skórę za pomocą 
niewielkiej igły i strzykawki. Urządzenie zawiera numer, który w bazie 
zarejestrowanych czworonogów przypisany jest do danych osobowych 
właściciela (podaje się je weterynarzowi podczas zabiegu), a to z kolei 
jest nieoceniona pomoc w przypadku odnalezienia zaginionego psa. 
Warto więc oznakować swojego szczekającego przyjaciela. Zabiegi 
wykonywane są w giżyckich lecznicach, a ich koszty pokrywa miasto.

                bz

Oznakuj swojego pupila
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… 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) - poniedziałek, 
godz. 12.00-14.00
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…

Radni - seniorzy zapraszają

Członkowie giżyckiej Rady Seniorów konty-
nuują swoje dyżury. Na spotkania z radnymi 
zapraszamy w każdy czwartek w godz. 10.00 
- 12.00 do biura Rady Miejskiej (Urząd Miejski, 
pokój nr 1, wejście od strony Urzędu Stanu 
Cywilnego, tel. 87/732-41-57). W tym miesią-
cu dyżurują:

3 STYCZNIA
Krystyna Kralkowska, Jerzy Macuk

10 STYCZNIA
Jan Mazurkiewicz, Jadwiga Pietnoczko

17 STYCZNIA
Mieczysław Smoleński, Iwona Wieczorek - Arnt

24 STYCZNIA
Franciszek Wiszniewski, Teresa Zieniewicz

31 STYCZNIA
Elżbieta Ziniewicz, Jadwiga Chmielewska, 

Nina Piórkowska

„Wieczory z paszportem i dowodem oso-
bistym” w Urzędzie Miejskim będą kontynu-
owane – informuje naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miejskiego Graży-
na Bogdanowicz. W każdą drugą środę 
miesiąca w WSO i Punkcie Paszportowym 
wszelkie formalności będzie można załatwić 
do godz. 20.00. Najbliższy „Wieczór” już 9 
stycznia, kolejne zaplanowano na 13 lutego, 
13 marca, 10 kwietnia, 8 maja, 12 czerwca, 10 
lipca, 14 sierpnia, 11 września, 9 października, 
13 listopada i 11 grudnia. 

        bz

„Wieczory” bez zmianKlub nawiązuje do Klubu 6/8, bo tak się 
nazywał ten, który działał w Lötzen (tak na-
zywało się Giżycko do 1945 roku). Wówczas 
był to klub, w których spotykali się wyłącznie 
mężczyźni i to przynależący do ówczesnej 
elity – wojskowych, urzędników, pruskiej 
szlachty i arystokracji. Miejscem spotkań był 
Kurhaus, jak byśmy dziś powiedzieli – dom 
zdrojowy mieszczący się między dzisiejszym 
hotelem „St. Bruno” a budowaną kładką na 
kanale Łuczańskim. W pomieszczeniu, w 
którym spotykali się ci notable, pod sufitem 
wisiały robocze spodnie (podczas współcze-
snych spotkań także wiszą – przyp. red.), 
mające ostrzegać uczestników, że w żad-
nym wypadku nie wolno rozmawiać o pracy, 
a wszystkie inne tematy są jak najbardziej 
możliwe. Nazwa klubu wzięła się stąd, że 
spotkania zaczynały się między szóstą a 
ósmą po południu. Klub był znany w całych 
ówczesnych Prusach Wschodnich z pozio-
mu prowadzonych debat i szacowności jego 
uczestników.

Obecny „Klub 6/8” nawiązuje w zasadzie 
tylko do dawnej nazwy, wszystko pozostałe 
wygląda inaczej, a przede wszystkim jest to 

A pod sufitem wisiały spodnie…
W Giżycku powstał nowy klub. Klub spotkań, dyskusji i – miejmy nadzieję – 
gorących sporów. Brakuje w naszym mieście takiego miejsca, do którego 
każdy może przyjść, czegoś ciekawego się dowiedzieć, zaproponować 
coś własnego, porozmawiać i właśnie kulturalnie się pospierać. Taki ma 
być „Klub 6/8”. 

klub otwarty, co nie zwalnia od troski o wyso-
ki poziom  merytoryczny i  emocjonalny. Spo-
tkania odbywają się we wtorki, co najmniej 
raz w miesiącu, chociaż zainteresowanie 
działalnością klubu jest obecnie na tyle duże, 
że trzeba będzie organizować spotkania co 
najmniej dwa razy w miesiącu. Początek za-
wsze o godz. 18.00 w „Lokalu 25”. Odbyły 
się już dwa spotkania poświęcone ekologii 
jezior oraz odbiorowi malarstwa. W styczniu 
przewidujemy spotkanie pod tytułem „Giżyc-
czanie w Giżycku, giżycczanie w świecie”, 
które będzie przeprowadzone przez łącza 
internetowe z udziałem na żywo giżycczan 
rozrzuconych po całym globie – od Kalifornii 
do Nowej Kaledonii. Na styczeń planowane 
jest również spotkanie „Jak żyć w cyfrowym 
świecie?”.

Klub powstał z inicjatywy osób związa-
nych ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Ma-
zurska” i giżyckim „Rotary Clubem”, ale jest 
otwarty na wszystkich, przynależności orga-
nizacyjne nie mają tutaj znaczenia. Być może 
nadszedł czas również na taką właśnie obec-
ność mieszkanek i mieszkańców Giżycka w 
życiu miasta?          Wojciech Łukowski

Firma „Opto - Marzenie” z Wrocławia zaprasza na bezpłatne komputerowe badanie wzroku. 
Odbędzie się ono 18 stycznia (piątek) w godz. 10.00 - 11.00 w Giżyckim Centrum Kultury 
(rejestracja od poniedziałku do piątku pod nr. 71/390-43-18 w godz. 9.00 - 16.00). Oprócz 
standardowego badania firma oferuje m.in. pomiar ciśnienia śródgałkowego i fachowe do-
radztwo przy doborze szkieł i opraw okularowych.                   bz

Zadbaj o oczy
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PROGRAM 27. FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

* 9.00 – rozpoczęcie kwesty ulicznej

PLAC PIŁSUDSKIEGO
* 11.00 - prezentacje: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 

Warmińsko - Mazurski Moto Club, Mazurski Klub Motocykli Ciężkich i Zabytkowych „Perkun”, Gwardia Twierdzy Boyen, 
diorama historyczna, pokaz musztry paradnej uczniów ZDZ, ponadto: malowanie twarzy, tor przeszkód w alkogoglach, konkursy 

* 12.00 - Giżyckie „Żywe Serce” dla WOŚP (pamiątkowe zdjęcie z drona) 
* 13.15 - koncert Michał Lampard Art 

* 13.45 - licytacja ze sceny 
* 14.30 - koncert zespołu „Załoga Dr. Bryga” 
* 15.00 - występ dzieci z GOKiR w Wilkasach

* 15.30 - wspólne morsowanie z Giżyckim Klubem „Zimny Ptak”
* 15.40 - rodzinne gry i zabawy 

* 18.30 – muzyka klubowa „DJ Matt5ki”
* 19.00 - Giżyckie „Żywe Serce” dla WOŚP (pamiątkowe zdjęcie z drona) 

* 19.45 – „Światełko do nieba” - pokaz Teatru Ognia „Widmo” 

HOTEL WODNIK
* 17.00 - akustyczny koncert Adama Zalewskiego i główna licytacja 27. Finału WOŚP 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
* Weekend z kinem „Nowa Fala” dla WOŚP 

- każdy bilet zakupiony od 11 do 13 stycznia to kolejna złotówka dla Orkiestry 
* 10.00 - turniej tenisa stołowego (sala gimnastyczna SP 1)
* 10.00 - 14.00 - artystyczne warsztaty, robienie serduszek 

z papierowej wikliny (warsztat zbrojmistrza w twierdzy Boyen)
* 12.00 - 13.00 - darmowy wstęp na 

ślizgawkę na lodowisku miejskim

Rok temu Giżycko wsparło Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy nie-
bagatelną kwotą prawie 100 tysięcy złotych. Jak będzie teraz? 27. Finał 
WOŚP już 13 stycznia, gramy „dla dzieci małych i bez focha” po to, by 
kupić sprzęt dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. W mieście nad Nie-
gocinem od rana kwestować będzie 100 wolontariuszy z puszkami, pomóc 
będzie można także biorąc udział w licytacjach. Wszystkich, którzy chcieli-
by przekazać gadżety na licytacje, prosimy o kontakt z Giżyckim Centrum 
Kultury (tel. 87/428-43-26, email: wosp@gizycko.pl), które jak co roku jest 
koordynatorem przedsięwzięcia.           Bogusław Zawadzki

SIEMA! NO TO GRAMY! 

W grudniowym wydaniu „Mojego Giżycka” zaprosiliśmy Państwa do zabawy w dwóch konkursach. 
W pierwszym należało odpowiedzieć, o jaki element wzbogaciła się świąteczna iluminacja Giżycka 
i tu nasi Czytelnicy nie mieli problemów ze wskazaniem ozdoby przy wejściu na pasaż Portowy. 
Prawidłowych odpowiedzi otrzymaliśmy ponad 30, ale nagrodę – niestety – mamy tylko jedną i z 
przyjemnością wręczymy ją wskazanemu przez los Mariuszowi Kowalikowi. Drugi konkurs był nieco 
trudniejszy – należało rozpoznać miejsca uwiecznione na ośmiu archiwalnych fotografiach Giżycka. Z 
zadaniem poradziły sobie tylko trzy panie, a upominek powędruje do Marii Barszczewskiej. Gratulujemy 
laureatom, zapraszając do redakcji (ul. Sikorskiego 3c) po odbiór nagród.
                        bz

NASZE KONKURSY – GRATULUJEMY LAUREATOM!
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W campie „Szyjemy sport na miarę” kluczowe role mieli odgrywać doświadczeni „krawcy”: koszykarz Cezary Trybański, szczypiornista 
Marcin Lijewski i siatkarz Krzysztof Ignaczak. Ten ostatni nad Niegocin jednak nie dotarł, ale godnie zastąpił go duet Paweł  Woicki – 
Izabela Bełcik. W trzygodzinnej imprezie wzięło udział 5o rodzinnych duetów (dziecko z pełnoletnim opiekunem), które miały okazję sprawdzenia 
swoich możliwości pod koszem, siatką i bramką. Zabawa była przednia, a każdy uczestnik w nagrodę za zaangażowanie podczas treningu otrzymał 
pamiątkową piłkę i kartę z autografami sportowców, którzy po campie ochoczo pozowali do pamiątkowych zdjęć.               Bogusław Zawadzki

Połączeni przez piłkę, czyli camp z championami
Kilku „starych” mistrzów i par zdolnych czeladników parę – nie trzeba zbyt wiele, by uszyć sport na miarę. W 
połowie grudnia Giżycko było areną niecodziennego treningu sportowego, łączącego trzy popularne dyscypliny. 

Uczestnicy treningu entuzjastycznie przyjęli każdą z gwiazd. Na zdję-
ciu: powitanie mierzącego 217 cm Cezarego Trybańskiego, pierwszego 
Polaka w lidze NBA

„Rozgrzewka jest przereklamowana” - zażartował na wstępie Paweł Wo-
icki, ale wszyscy wiedzieli, że trening należy rozpocząć właśnie od niej

W arkana basketu uczestników campu wprowadzał m.in. Łukasz Urba-
niak, prezes Giżyckiego Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki

Marcin Lijewski w kadrze narodowej grał na pozycji prawego rozgrywa-
jącego, ale w Giżycku doskonale sprawdził się również jako bramkarz

Krótka, ale bezcenna lekcja siatkówki. W roli profesora jedno z naszych 
słynnych „Złotek”, czyli dwukrotna mistrzyni Europy Izabela Bełcik 

To zdjęcie mogłoby ilustrować każdy poradnik początkującego siatkarza. W 
książkowej pozycji Krzysztof Kosecki, na co dzień mąż byłej… szczypiornistki
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Kolędy wszędzie brzmią pięknie, ale niewątpliwie z największą 
przyjemnością słucha się ich w scenerii sakralnej. A jeśli jeszcze śpie-
wa je ktoś taki jak Viola Brzezińska, to czegoż chcieć więcej? 
Koncert pochodzącej z Giżycka znakomitej wokalistki rozpocznie się 
o godz. 18.30 (wstęp – oczywiście – wolny), a artystce akompaniować 
będą: Sławomir Kosiński (gitara) i Michał Burzymowski 
(kontrabas elektryczny). 

– Koncerty kolędowe od wielu lat gramy w Polsce i za granicą, ale w 
tym składzie do mojego rodzinnego, ukochanego miasta zawitamy po raz 
pierwszy – mówi Viola Brzezińska. – Zagramy znane kolędy i pastorałki, 
które dziewięć lat temu zarejestrowaliśmy na płycie „Wśród nocnej ciszy”. 
Serdecznie zapraszam Państwa do wspólnego kolędowania. 

Wspomnianą płytę oraz inne albumy Violi Brzezińskiej będzie moż-
na nabyć po styczniowym koncercie.             Bogusław Zawadzki

Poświąteczne kolędowanie z Violą 
Święta, święta i po świętach, ale my, Drodzy Państwo, pozostaniemy jeszcze we wspaniałej świątecznej 
atmosferze. 12 stycznia (sobota) w kościele p.w. Ducha Świętego Pocieszyciela czeka nas niepowtarzalna 
muzyczna uczta. Najpiękniejsze kolędy i pastorałki zaśpiewa bowiem Viola Brzezińska. 

Viola Brzezińska urodziła się w Giżycku. Polska usłyszała o niej w 1995 roku, gdy jako 20-latka wygrała finał telewizyjnej „Szansy na 
sukces” oraz koncert „Debiutów” na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Rok później czytelnicy lokalnej gazety uznali ją za „Giżycczankę 
Roku”, a ogólnopolski magazyn „Pani” zaliczył do stu najpopularniejszych Polek. W swojej karierze Viola współpracowała m.in. z warszawskim 
Teatrem Buffo (śpiewała m.in. w słynnym musicalu „Metro”) i wieloma znakomitymi artystami (Chris de Burgh, Krzysztof Krawczyk, Robert Jan-
son, Mietek Szcześniak, Krzesimir Dębski, rodzina Pospieszalskich). Dziesięć lat temu giżycka wokalistka wydała swoją pierwszą solową płytę 
„Przystań”, w roku 2012 ukazał się jej drugi album „A2”, a w latach 2014 i 2015 dwa kolejne wydawnictwa – dedykowane dzieciom „Opowieści 
z Mądrej Księgi” oraz „Classical” z najsłynniejszymi utworami muzyki klasycznej. W grudniu 2016 roku w ramach projektu „Rodzina Rodzinie” 
nagrała „Kolędę syryjskich i polskich rodzin”, którą można było usłyszeć niemal we wszystkich stacjach radiowych i telewizyjnych w kraju.

Oczywiście Stefano Terrazzino – znany tancerz, aktor, pio-
senkarz i prezenter, którego już w lutym będziemy mieli okazję gościć 

w Giżycku. Uczestnik dziesięciu 
polskich edycji popularnego telewi-
zyjnego show „Taniec z Gwiazdami” 
(czterokrotny triumfator) i zwycięzca 
trzeciej serii programu „Twoja twarz 
brzmi znajomo” wystąpi nad Niego-
cinem 13 lutego, czyli w przeddzień 
Dnia Zakochanych. Tym razem arty-
sta nie będzie tańczył. Będzie za to 
śpiewał, co – jak twierdzą znawcy te-
matu – wychodzi mu co najmniej tak 
dobrze jak pląsy na parkiecie. Bilety 
na „Włoskie walentynki”, bo taką na-
zwę nosi lutowa impreza w Giżyckim 
Centrum Kultury, do nabycia w tymże 
Centrum. Cena: 70 złotych (z Giżyc-
ką Kartą Mieszkańca o 20% taniej).                                                                  
               bz

Dzień Zakochanych na włoską nutę
W jednym z wywiadów powiedział o sobie: „Jestem 
mieszańcem. Mam sycylijską mentalność. Bliskie 
są mi Niemcy, gdzie się wychowałem, nauczyłem 
się niemieckiej organizacji, solidności. A w Polsce 
dojrzałem, bardziej od tańca pokochałem scenę. 
Wszystko co wydarzyło się tutaj w moim życiu, 
uformowało mnie jako człowieka. I ta polskość we 
mnie zostanie”. Kto jest autorem tych słów?

Stefano Terrazzino w lutym 
zaśpiewa w Giżycku 

Niedługo walentynki, czyli dzień, w którym i tak gorące 
serca zakochanych płoną jeszcze większym ogniem. Wespół 
z Konradem Marczukiem, właścicielem dwóch 
restauracji „Przystań” w Giżycku, zapraszamy 
wszystkich Czytelników do udziału w zabawie „Pokaż, jak ko-
chasz”, w której mają Państwo niepowtarzalną okazję podzie-
lenia się ze światem radością „bycia kochanym i kochającym”. 
Do 21 stycznia pod adresem redakcja@gizycko.
pl czekamy na zdjęcia Wasze, Mili Państwo, ze 
swoimi drugimi połowami. Liczymy nie tylko na foto-
grafie pozowane, ale także na ujęcia spontaniczne. Uwaga! 
Para uwieczniona na fotce najbardziej – naszym 
zdaniem – „miłosnej” otrzyma nagrodę, a bę-
dzie nią voucher o wartości 100 złotych na ro-
mantyczny walentynkowy wieczór w restauracji 
„Przystań”. Do zdjęć prosimy dołączyć krótki opis (imiona 
i nazwiska osób widocznych na fotografii, dane autora zdję-
cia) oraz zgodę na publikację na łamach „Mojego Giżycka”. 

                        bz

POKAŻ, JAK KOCHASZ!
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Chyba nikt na świecie nie obchodzi swoich imienin tak intensywnie jak Święty Mikołaj. 6 grudnia solenizant 
w towarzystwie nierozłącznej Śnieżynki rozdawał podarki w Giżycku, przemierzając miasto wzdłuż i wszerz 
pojazdem darmowej publicznej komunikacji. Gość z Laponii odwiedził m.in. urzędy, siedziby policji i straży 
pożarnej, przedszkole, szpital oraz stację dializ, a jego wizytę nad Niegocinem na fotografiach uwiecznił 
Tomasz Karolski.                               Bogusław Zawadzki

Święty rozdawał prezenty
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Podobno taniec drzemie w każdym z nas. Patrząc na to, jak na parkiecie radzą sobie podopieczni Mariusza Korzeba, trudno nie przyznać 
racji autorowi tej tezy. Dla jednych taniec jest zabawą, dla drugich sportem, dla jeszcze innych sztuką przez wielkie „S”. A wszystkich – od przed-
szkolaków po wytrawnych tancerzy – mieliśmy przyjemność obejrzeć 14 grudnia podczas corocznej Mikołajkowo - Świątecznej Gali Tanecznej, 
zorganizowanej już po raz czwarty przez Stowarzyszenie Promocji Tańca „Lecdance” i Klub Tańca Towarzyskiego „Czar Par” we współpracy ze 
Szkołą Podstawową nr 7. Impreza odbyła się dzięki grantom pozyskanym z Urzędu Miejskiego. Wszyscy jej uczestnicy otrzymali medale i słodkie 
świąteczne upominki.                          Bogusław Zawadzki

Przedświątecznie roztańczone „dzieciaki Korzeba”

Walc angielski, cha-cha i samba to tańce, w których licznej publiczności zaprezentowały się przedszkolaki i pierwszoklasiści. Te zdolne maluchy 
naukę tańca rozpoczęły zaledwie trzy miesiące wcześniej

A to już wyższa szkoła jazdy, prawdziwa sztuka. Szczególnej Państwa 
uwadze polecamy ułożenie lewej ręki partnerki…

Dyrygent tanecznej „orkiestry” Mariusz Korzeb. Widząc efekty jego 
pracy nie da się nie klaskać z uznaniem

Ekspresji i wdzięku nie zabrakło także podczas popisów nieco starszych tancerzy. Nie ma wątpliwości, że parkiety świata stoją przed nimi otworem
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Od rana czynne były stragany, na których każdy mógł zaopa-
trzyć się w „świąteczne to i owo” oraz pokrzepić podniebienie bożo-
narodzeniowymi specjałami. Przed południem rozstrzygnięto konkurs 
„Upcykling na choince” (uhonorowano  Marię Butrym, Danutę 
Urynowicz, Gabrielę Bielak, Lenę Dąbrowską i Zofię 
Kosatko), a kilka minut później na scenie pojawili się rozśpiewani i 
roztańczeni artyści z Sokółki i Kaliningradu, których występy pozwoliły 

Jarmark z wigilią i pierwszym śniegiem
Szesnasty grudnia był dla giżycczan zaiste wyjątkowy, tego dnia mogli oni bowiem intensywniej poczuć magię 
zbliżających się świąt. Spadł pierwszy śnieg, a pasaż Portowy zamienił się w Jarmark Bożonarodzeniowy, 
połączony z miejską wigilią. 

publiczności zapomnieć o podszczypującej policzki grudniowej tem-
peraturze. Część artystyczną zakończył występ teatralnego tercetu 
z Krakowa. Podczas Jarmarku prowadzono zbiórkę pieniężną na le-
czenie Antosia Żochowskiego oraz zbiórkę rzeczową na rzecz 
schroniska dla psów „Dom Sary” w Bystrym. Do obejrzenia fotogalerii 
z Jarmarku zapraszamy w imieniu autora zdjęć Tomasza Karol-
skiego.                                               Bogusław Zawadzki



14 WYDARZENIA

ŚWIĘTA Z KLAUNAMI ROTARIANIE DZIECIOM

Przed świętami gościliśmy na dwóch imprezach dla najmłodszego pokolenia giżycczan. W „Ekomarinie” mali 
mieszkańcy naszego miasta bawili się tradycyjnie na zabawie zorganizowanej przez „Rotary Club”, a w hali MOSiR 
w świątecznym spektaklu zaprezentowała się doskonale znana naszym pociechom para klaunów Ruphert i Rico, 
którzy jak zwykle odwiedzili Giżycko na zaproszenie naszego Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. 

Harce przy choinkach z Mikołajem i Panią Zimą
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Od maja do grudnia radni - seniorzy spotkali się na ośmiu sesjach 
(w tym na jednej poza Urzędem Miejskim – wspólnie ze studentami 
GUTW uczestniczyli w wykładzie Krzysztofa Marusińskiego, 
rzecznika praw osób starszych przy Marszałku Województwa Warmiń-
sko - Mazurskiego). Delegaci GRS wzięli udział w trzech konferencjach 
organizowanych przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa 
Warmińsko - Mazurskiego FOSa w Olsztynie, nawiązali współpracę z 
radami seniorów w Wydminach i Kętrzynie, podjęli decyzję o przystą-
pieniu do Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów. 
Za cel swego działania na najbliższy okres Giżycka Rada Seniorów 
przyjęła diagnozowanie potrzeb giżyckich seniorów oraz utworzenie 
domu (świetlicy) dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych i prze-
wlekle chorych. Wypełniając trzy podstawowe funkcje rad seniorów 
(konsultacyjną, doradczą i inicjatywną) radni - seniorzy znad Niegocina 
szczególnie intensywnie pracowali po wakacjach, goszcząc na swoich 
posiedzeniach m.in. burmistrza Giżycka Wojciecha Iwaszkie-
wicza, ówczesnego przewodniczącego Rady Miejskiej Cezarego 

PRACOWITE PÓŁROCZE RADY SENIORÓW
Na sesjach spotykają się raz w miesiącu – w ostatni piątek, zaś w każdy czwartek przed dwie godziny dyżurują w 
biurze Rady Miejskiej. Członkowie Rady Seniorów (wszyscy na zdjęciach) podsumowali pół roku swojej działalności. 

Piórkowskiego, sekretarza miasta Arkadiusza Połojańskie-
go i komendanta straży miejskiej Macieja Ambroziaka, a tak-
że dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Zbigniewa 
Piestrzyńskiego, prezes Stowarzyszenia na rzecz Osób z Choro-
bą Nowotworową „Promyk” Marię Popieluch oraz Małgorzatę 
Bogdanowicz, kierującą Centrum Integracji Społecznej. Z inicjaty-
wy członków GRS powstały „stoliki seniora” w restauracjach „Lawenda” 
i „Relax” oraz w „Lokalu 25”. W planie pracy na pierwszy kwartał roku 
2019 radni - seniorzy mają m.in. spotkanie z radami z Wydmin, Kę-
trzyna i Korsz (temat: „współpraca rad w zakresie polityki senioralnej”, 
spotkanie z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gi-
życku Jarosławem Borowskim na temat diagnozowania potrzeb 
seniorów przez pryzmat MOPS (ustosunkowanie się do wniosku GRS 
o dwuzmianową pracę opiekunek) oraz członkami Komisji Spraw Spo-
łecznych Rady Miejskiej (w sprawie całodobowego hospicjum). 

Krystyna Kralkowska
Przewodnicząca Giżyckiej Rady Seniorów

Krystyna Kralkowska 
przewodnicząca

Jerzy Macuk
wiceprzewodniczący 

Elżbieta Ziniewicz
wiceprzewodnicząca

Iwona Wieczorek - Arnt
sekretarz Czesława Aptazy Jadwiga Chmielewska Irena Godlewska – Schnell

Stanisław Górniak Marian Juchniewicz Jan Mazurkiewicz

Teresa ZieniewiczFranciszek WiszniewskiMieczysław SmoleńskiNina Piórkowska

Jadwiga Pietnoczko
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GIŻYCKIE ARCHIWUM CYFROWE JUŻ NIEBAWEM PO NOWEMU
W grudniu zapowiadaliśmy uruchomienie Giżyckiego Archiwum Cyfrowego w nowej odsłonie. Teraz 
ogłaszamy, że nastąpi to już w tym miesiącu!

Kończy się pierwszy etap realizacji wspólnego projektu Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Giżycku i Centrum Kompetencji Cyfrowych 
Uniwersytetu Warszawskiego pod nazwą „Digitalizacja zasobów 
kulturowych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, dofinansowanego z 
programu Kultura Cyfrowa (Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego)”. Tym, co może najbardziej zainteresować mieszkańców 
Giżycka, jest fakt, że już w tym miesiącu ruszy nowa witryna Giżyc-
kiego Archiwum Cyfro-
wego (GAC). Serwis 
został zbudowany na 
nowo i dostosowany 
do aktualnych tren-
dów w publikowaniu 
archiwów cyfrowych. 
Udostępniane w nim 
będą sukcesywnie 
kolejne kolekcje cyfro-
wych kopii fotografii i 
dokumentów, zgroma-
dzonych dotychczas 
w ramach działalności 
GAC. W strukturze 
serwisu przewidziane 
jest również miejsce 
na nowe zbiory prze-
kazane przez miesz-
kańców Giżycka. Ar-
chiwum zyska czytelny 
układ, intuicyjną nawi-
gację i estetyczny wygląd. Przede wszystkim jednak będzie spełniało 
nowoczesne standardy archiwizowania i udostępniania materiałów, 
obejmujące m.in. wysoką jakość kopii cyfrowych, staranne metada-
ne, możliwości pobrania zdjęcia w wybranej rozdzielczości czy udo-
stępnienia w serwisach społecznościowych.

Miłośnicy archiwaliów z pewnością docenią fakt, że kolekcje fo-
tografii i dokumentów będzie można przeglądać za pomocą zróżni-
cowanych filtrów wyszukiwania. GAC przewiduje również regularne 
wystawy czasowe, czyli autorskie propozycje tematycznych galerii 

zdjęć lub dokumentów. Przy okazji wizyty na nowej stronie GAC war-
to będzie zapoznać się również z ciekawą historią Archiwum i misją, 
która mu przyświeca.

Jako archiwum społeczne GAC od początku funkcjonuje z inicja-
tywy i woli lokalnej społeczności Giżycka. Wciąż też gorąco zachęca 
do współpracy: udostępniania własnych archiwaliów lub pomocy w 
opisywaniu opublikowanych już materiałów. Wszyscy ci, którzy ze-

chcą podzielić się swo-
imi pamiątkami, mogą 
liczyć na profesjonalne 
skanowanie w świeżo 
rozbudowanej pracow-
ni digitalizacyjnej Ar-
chiwum i na należyte 
traktowanie każdego 
obiektu. GAC zapew-
nia, że zawsze oddaje 
oryginały właścicielom 
wraz z darmowymi ko-
piami cyfrowymi w wy-
sokiej jakości oraz dba 
o jasny status prawny 
udostępnionych zdjęć.

Na kolejnych 
etapach projektu Ar-
chiwum wzbogacone 
będzie o dalsze mate-
riały. Możemy już zdra-
dzić, że nie będą to 

tylko zdjęcia i dokumenty z kolekcji prywatnych, ale też pewne zabyt-
kowe księgi o dużej wartości historycznej. Dowiedzieliśmy się też, że 
w najbliższych miesiącach Archiwum będzie zyskiwało nowe ciekawe 
funkcjonalności, o których będziemy informowali na naszych łamach.  

Zachęcamy do odwiedzania Giżyckiego Archiwum Cyfrowego i 
trzymamy kciuki za kolejne 
etapy prac giżycko - war-
szawskiego zespołu reali-
zującego projekt!

Twórca i opiekun GAC Jan Sekta pracuje już na nowym sprzęcie
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R  E  P  E  R  T  U  A  R
4 STYCZNIA (PIĄTEK)
14.00 „Królowa Śniegu: 
            po drugiej stronie lustra”
16.00 „Pech to nie grzech”
18.00 „Zabawa, zabawa”
20.00 „Narodziny gwiazdy”

5 STYCZNIA (SOBOTA)
20.45 „Pech to nie grzech”

6 STYCZNIA (NIEDZIELA)
13.30 „Królowa Śniegu: 
           po drugiej stronie lustra”
15.30 „Pech to nie grzech”
17.30 „Zabawa, zabawa”
19.30 „Narodziny gwiazdy”

9 STYCZNIA (ŚRODA)
17.15 „Narodziny gwiazdy”
20.00 „Zabawa, zabawa”

11 STYCZNIA (PIĄTEK)
14.00 „Spider-Man Uniwersum”
16.15 „Spider-Man Uniwersum”
18.30 „Narodziny gwiazdy”
21.00 „Zabawa, zabawa”

12 STYCZNIA (SOBOTA) 
14.00 „Spider-Man Uniwersum”
16.15 „Spider-Man Uniwersum”
18.30 „Narodziny gwiazdy”
21.00 „Zabawa, zabawa”

13 STYCZNIA (NIEDZIELA)
13.30 „Spider-Man Uniwersum”
15.45 „Spider-Man Uniwersum”
18.00 „Narodziny gwiazdy”
20.30 „Zabawa, zabawa”

W STYCZNIU OBEJRZYMY TRZECH KANDYDATÓW DO OSCARA 
Dziesięć filmów obejrzymy w tym miesiącu w giżyckiej „Nowej Fali”. Kierownik kina  Adrian Jagieliński 

z warszawskiej firmy „Outdoor Cinema” gorąco poleca zwłaszcza amerykańską produkcję „Narodziny gwiazdy” 
z Lady Gagą w jednej z głównych ról, który – w zgodnej opinii ekspertów – typowany jest do na pewno więcej 
niż jednej statuetki Oscara. 

– To film niosący za sobą niesamowite emocje i zdecydowanie polecam go wszystkim tym, którzy w kinie 
szukają niebanalnej historii, świetnej muzyki i wielu wzruszeń – mówi Adrian Jagieliński. 

Amatorzy rodzimej kinematografii mają w styczniu wybór między „Underdogiem” z Mamedem Chalidowem i Erykiem Lubosem 
(pierwsza polska produkcja o MMA), nowym filmem Kingi Dębskiej „Zabawa, zabawa” (historia o uzależnieniu od alkoholu, przedstawiona 
pod kątem trzech kobiet z różnych grup społecznych), trzecią częścią popularnej przed laty komedii „Kogel Mogel”, a kolejną komedią romantycz-
ną „Pech to nie grzech”. Podczas „extra śród” obejrzymy m.in. „Bohemian Rhapsody” (dla spóźnialskich, albowiem obraz ten pokazywany był już 
w Giżycku) i kolejnego kandydata do Oscara – „Czarne Bractwo. BlacKKKlansman”, a najmłodszych „Nowa Fala” zaprasza na „Chłopca z burzy”, 
„Królową Śniegu: po drugiej stronie lustra” i „Spider-Mana Uniwersum”. Wróble ćwierkają, że ta ostatnia propozycja to murowany kandydat do 
tegorocznej nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej dla najlepszego filmu animowanego. A na zakończenie podajemy listę laureatów naszego 
grudniowego konkursu. Na wybrany przez siebie film wybiorą się: Łukasz Krupa, Dorota Drzazga, Mariusz Zaorski, Szymon 
Węgrzyn, Milena Strzelecka, Hanna Wasilonek, Agnieszka Patejuk, Joanna Kubas, Jakub Puzio i Artur Płaczek. 
Rezerwacji dokonacie Państwo pod nr. 22/357-78-00.                                   Bogusław Zawadzki

16 STYCZNIA (ŚRODA)
17.30 „Spider-Man Uniwersum”
20.00 „Bohemian Rhapsody”

18 STYCZNIA (PIĄTEK)
14.00 „Spider-Man Uniwersum”
16.20 „Chłopiec z burzy”
18.30 „Underdog”
20.55 „Underdog”

19 STYCZNIA (SOBOTA)
14.00 „Spider-Man Uniwersum”
16.20 „Chłopiec z burzy”
18.30 „Underdog”
20.55 „Underdog”

20 STYCZNIA (NIEDZIELA)
13.30 „Spider-man Uniwersum”
15.50 „Chłopiec z burzy”
18.00 „Underdog”
20.25 „Underdog”

23 STYCZNIA (ŚRODA)
17.30 „Chłopiec z burzy”
20.00 „Underdog”

25 STYCZNIA (PIĄTEK)
14.30 „Chłopiec z burzy”
16.30 „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”
18.30 „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”
20.30 „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”

26 STYCZNIA (SOBOTA)
14.30 „Chłopiec z burzy”
16.30 „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”
18.30 „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”
20.30 „Underdog”

27 STYCZNIA (NIEDZIELA)
14.00 „Chłopiec z burzy”
16.00 „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”
18.00 „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”
20.00 „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”

29 STYCZNIA (WTOREK)
19.00 Andre Rieu 
           – koncert karnawałowy z Sydney

30 STYCZNIA (ŚRODA)
18.00 „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”
20.00 „Czarne Bractwo. BlacKKKlansman”
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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

To było aktorstwo przez wielkie „A”. 7 grudnia komplet widzów 
oklaskiwał Piotra Szwedesa i Piotra Polka, którzy wystąpili na 
„deskach” Giżyckiego Centrum Kultury w czarnej komedii „Pół na pół”. 
Bilety na spektakl wyprzedano już w listopadzie, istnieje zatem spore 
prawdopodobieństwo, że szybko rozejdą się także wejściówki na kolej-
ne przedstawienie w naszym mieście. A to już 6 marca. Z okazji Dnia 
Kobiet nad Niegocin zawita wówczas „Mężczyzna idealny” – komedia 
w reżyserii Stefana Friedmana. W spektaklu tym aktorzy występu-
ją wymiennie i na razie nie są znane szczegóły dotyczące obsady. Je-
dyną rolę żeńską (terapeutka) zagra Katarzyna Cichopek, Ewa 
Lorska lub Małgorzata Lewińska, zaś w partiach męskich moż-
liwości jest jeszcze więcej. O trzy role (profesor psychiatrii, showman 
telewizyjny i tytułowy mężczyzna idealny) „ubiega się” bowiem aż 
dziewięciu panów: Krzysztof Ibisz, Michał Milowicz, Jacek 
Kawalec, Artur Dziurman, Maciej Damięcki, Tadeusz 
Ross, Dariusz Kordek, Piotr Pręgowski i Andrzej Za-
borski. Więcej o marcowym spektaklu – w kolejnym wydaniu „Mojego 
Giżycka”.                                                        Bogusław Zawadzki

Dzień Kobiet z idealnym mężczyzną

Piotr Szwedes i Piotr Polk podczas występu w Giżyckim Centrum Kultury
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Śpiewać – jak wiemy – każdy może i właśnie to hasło z piosenki Je-
rzego Stuhra przyświecało giżyckiemu „Śpiewadłu”, czyli Wokalnemu 
Przeglądowi Solistów, Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych oraz Muzy-
kujących Rodzin, zorganizowanemu przez Giżyckie Centrum Kultury już po 
raz dwudziesty pierwszy. 3 grudnia w eliminacjach miejskich prawo udziału 
w finale powiatowym uzyskali: Konrad Ługiewicz (soliści 10 -12 lat), 
Aleksandra Bielak (soliści 13 – 16 lat), Alicja Grodzicka (soliści 
powyżej 16 lat), grupa „Kozaki” (zespoły 10 - 12 lat), żeńskie trio „No 
Name” (zespoły powyżej 16 lat) oraz Grodziccy (muzykujące rodziny). 
Pięć dni później w gronie najlepszych wokalistów w powiecie sukces powtó-
rzyli: Aleksandra Bielak (SP 3) i „No Name” (ZSKŚiA), „Kozaki” z „Czwórki” 
wyśpiewały drugie miejsce, a Alicja Grodzicka (ZSKŚiA) wróciła do domu z 
nagrodą za trzecią pozycję.                                               Bogusław Zawadzki

Ola i trio podwójnie wygrane

Uczestnicy powiatowego finału „Śpiewadła”
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Gdy kupujesz stacjonarnie
Kupując na wyprzedaży masz prawo do reklamacji. Jeżeli produkt ma 
wadę, zwróć się do sprzedawcy w ciągu dwóch lat od dnia wydania 
rzeczy. Możesz żądać naprawy lub wymiany towaru, obniżenia ceny. 
Przedsiębiorca musi rozpatrzyć taką reklamację w ciągu 14 dni – jeśli 
nie dotrzyma terminu, przyjmuje się, że ją uznał. Jeśli wada jest istot-
na, możesz żądać nawet odstąpienia od umowy. Aby zgłosić reklamację 
najlepiej posiadać dowód zakupu np. paragon, potwierdzenie przelewu. 
Jesteś niezadowolony z zakupów? Chcesz je oddać? Pamiętaj, że jeżeli 
kupujesz stacjonarnie, taka możliwość zależy tylko od dobrej woli sprze-
dawcy. Zapytaj o to przed zakupem. Sprzedawca sam określa warunki 
– może żądać dołączenia oryginalnego opakowania, metek, a w zamian 
zaproponować zwrot gotówki, bon podarunkowy lub wymianę towaru. 
Jeśli cena przy kasie okaże się wyższa niż na wywieszce na półce lub na 
metce, masz prawo kupić towar w korzystniejszej dla Ciebie cenie. Zwróć 
uwagę na to, czy „promocja” rzeczywiście jest atrakcyjna – czy sprze-
dawca sztucznie nie podwyższył ceny wyjściowej. Być może w innym 
sklepie można ten sam produkt kupić taniej.

Gdy kupujesz przez internet
Masz prawo do reklamacji na takich samych zasadach, jak przy zaku-
pach zrobionych stacjonarnie. Jeżeli produkt ma wadę, zwróć się do 
sprzedawcy w ciągu dwóch lat od daty wydania towaru. Towar zakupiony 
przez internet możesz zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od 
momentu otrzymania. Musisz tylko wypełnić i odesłać oświadczenie o od-
stąpieniu od umowy. Sprzedawcy internetowi powinni udostępniać wzór 
takiego oświadczenia. Możesz również napisać je samodzielnie i wysłać 
np. e-mailem. Jeżeli nie zostałeś poinformowany o prawie do odstąpie-
nia, termin ten wydłuża się do 12 miesięcy. Przedsiębiorca ma obowią-
zek zwrócić Ci wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia 
rzeczy do kwoty za najtańszy zwykły sposób dostarczenia, jaki oferuje. 
Zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania - możesz go 
sprawdzić na takiej samej zasadzie jak w sklepie stacjonarnym (w za-
kresie koniecznym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania 
rzeczy). Jeżeli ślady użytkowania są, przedsiębiorca może pomniejszyć 
wartość zwrotu. Sprawdzenie przesyłki przy kurierze nie jest obowiązko-

PROMOCJE I WYPRZEDAŻE – NA CO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
Przełom grudnia i stycznia to czas promocji i 
wyprzedaży, które – wbrew pozorom - nie zawsze są 
tak atrakcyjne jak się je awizuje. Niezależnie od tego, 
czy kupujemy towar w cenie promocyjnej, regularnej, 
u polskiego sprzedawcy czy też za granicą, na terenie 
całej Unii Europejskiej obowiązują jednolite przepisy 
konsumenckie. O nich właśnie opowie dziś Katarzyna 
Tota - Leszczyńska, powiatowy rzecznik konsumentów 
w Giżycku.

we, choć oczywiście może pomóc w późniejszym dochodzeniu roszczeń 
np. gdy okaże się, że uległa ona uszkodzeniu w czasie transportu.
Nie wszystkie towary podlegają zwrotowi. Ograniczenia dotyczą pro-
duktów posiadających krótki termin przydatności do użycia, towarów 
wyprodukowanych na specjalne zamówienie klienta (np. biżuteria z gra-
werem), nagrań dźwiękowych, wizualnych lub oprogramowania, których 
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a także usług w zakresie 
zakwaterowania, wypoczynku (np. pobyt w SPA), biletów na koncerty czy 
wydarzenia sportowe oraz usług dotyczących przewozu osób (np. bilet 
lotniczy). Koszty zwrotu towaru ponosi konsument, chyba że przedsię-
biorca go o tym nie poinformował lub zgodził się ponieść je samodzielnie.

Co sprawdzić przed kliknięciem 
„ZAMAWIAM I PŁACĘ”?

Kontakt – w tej zakładce sprzedawca powinien podać swoje podsta-
wowe dane: nazwę, adres siedziby, numer telefonu i adres poczty elek-
tronicznej.
Regulamin – w pierwszych akapitach powinny się znajdować dane 
rejestracyjne działalności gospodarczej czy spółki. To, że sklep jest pro-
wadzony w języku polskim, a nazwa domeny ma końcówkę „.pl”, wcale 
nie musi oznaczać, że mamy do czynienia z polskim sprzedawcą.
Prawa konsumenta – na stronie powinny zostać umieszczone in-
formacje o podstawowych prawach konsumenta (m.in. o prawie do od-
stąpienia od umowy oraz prawie do reklamacji).
Sposób płatności – jeżeli opcją płatności jest zagraniczny przelew 
ekspresowy lub opłata na konto osoby prywatnej można z dużym praw-
dopodobieństwem przypuszczać, że nie jest to sklep godny zaufania.  
Ogólny wygląd strony internetowej – wszelkie błędy styli-
styczne, ortograficzne, a także dysproporcje w rozkładzie treści powinny 
wzbudzić podejrzenia.
Opinie innych klientów – sprawdź informacje o danym sprzedaw-
cy na forach internetowych lub w mediach społecznościowych.
Produkty z Chin – upewnij się, czy nie korzystasz z usług pośrednika. 
Istnieje wiele e-sklepów, które oferują produkty z Azji (głównie sprzęt elek-
troniczny np. smartfony) po niższych cenach, jednocześnie tłumaczą, że 
nie są sprzedawcą, odsyłając w razie problemów konsumenta do dostawcy 
z Azji. Dropshipping wiąże się z przeniesieniem odpowiedzialności procesu 
wysyłki ze sprzedawcy na dostawcę. Sprzedawca staje się pośrednikiem 
w transakcji zawieranej między klientem a dostawcą produktu, co oznacza, 
że to konsument jest importerem towaru. W ten sposób sprzedawca traci 
kontrolę nad procesem wykonania umowy, w szczególności nie ma pew-
ności, czy produkt zostanie poprawnie i terminowo doręczony, nie będzie 
posiadał wad i będzie odpowiadał treści umowy. Model dropshippingu nie 
zwalnia go jednak z odpowiedzialności za poprawność realizacji transakcji! 
Mimo to konsument w takich wypadkach często jest odsyłany z proble-
mem do dostawcy, bo to z nim zawarł umowę. Dlatego tak ważne jest 
zdiagnozowanie oferty, w której mamy do czynienia z dropshippingiem. 
Aby ustrzec się przed praktyką dropshippingu sprawdź, czy regula-
min sprzedawcy nie zawiera następujących sformułowań: „Kupują-
cy jest importerem […]”, „[…] sprzedawca towaru z Azji”, 
„[…] wysyłka w 24 h”, „Klient jako importer towaru uiszcza 
opłaty celno-skarbowe”, „Usługodawca nabywa Towar w 
imieniu Klienta od Wykonawcy.”(podmiot prowadzący stronę 
internetową często określa się jako “usługodawca” a nie “sprzedaw-
ca”), „Towar należy odesłać do dostawcy […].”, „[…] nasz 
magazyn znajduje się na terenie Singapuru.”, „Sklep jest 
platformą sprzedażową kojarzącą kupującego i dostaw-
cę.”, „[…] z przyczyn niezależnych od sprzedawcy, czas ten 
może wydłużyć się nawet do 40 dni roboczych” (przepisy UE 
jasno wskazują, że konsument powinien otrzymać towar w ciągu 30 
dni. Wszelkie wydłużenia tego terminu są kolejną wskazówką, że towar 
najprawdopodobniej pochodzi z Azji). 
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PIÓRKIEM 

BOCZONIA 

W Olsztynie podsumowano miniony 
sportowy rok szkolny (2017/2018), najlep-
szych działaczy, nauczycieli, samorządy, 
miasta i gminy honorując pucharami, sta-
tuetkami, medalami i dyplomami podczas 
X Gali Warmińsko - Mazurskiego Szkol-
nego Związku Sportowego. 12 grudnia w 
Urzędzie Wojewódzkim nazwę „Giżycko” 
odmieniano chyba przez wszystkie przy-
padki, co samo w sobie przypadkiem nie 
było. Wyniki osiągane przez sportowców z 
giżyckich szkół od lat plasują nas bowiem 
w ścisłej czołówce województwa. Nie ina-
czej było w ubiegłym roku szkolnym – w 
klasyfikacji miast nadniegociński gród zajął 
1. miejsce, bezkonkurencyjni byliśmy tak-
że wśród 21 powiatów, a w punktacji gmin 

Nie ma mocnych na Giżycko

Puchar dla niekwestionowanego lidera rankin-
gu miast Warmińsko – Mazurskiego Szkolne-
go Związku Sportowego odebrał Piotr Szulc, 
dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i 
Przedszkoli w Giżycku (trzeci z lewej)

SZKOŁY PODSTAWOWE
IGRZYSKA DZIECI – MIASTA

1. SP 7 Giżycko
2. SP 4 Giżycko
10. SP 1 Giżycko

MOJE BOISKO ORLIK
2. SP 7 Giżycko
3. SP 4 Giżycko
GIMNAZJA

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
2. SP 1 Giżycko
5. SP 2 Giżycko
8. SP 4 Giżycko

MOJE BOISKO ORLIK 
1. SP 1 Giżycko
6. SP 2 Giżycko

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
LICEALIADA
1. I LO Giżycko
2. II LO Giżycko

MOJE BOISKO ORLIK
1. I LO Giżycko
2. II LO Giżycko

3. ZSKŚiA Giżycko

ŻYCZENIA
Składają sobie ludzie życzenia

na wielkie święta i w Nowy Roku, 

każdy się wtedy w baranka zmienia, 

chciałby przychylić innym obłoków. 

Płyną więc słowa przeróżnych treści, 

w których góruje często obłuda,

bowiem w życzeniach można zamieścić

zwyczajne takie przedziwne cuda.

Życzymy sobie zdrowia i szczęścia, 

wygranej w totka, pieniędzy furę, 

młodym dziewczętom także zamęścia, 

płyną więc słowa potężnym sznurem

Ile w nich wiary, ile nadziei, 

ile miłości, ile ironii, 

słowa w przeróżne zdania się klei, 

słowo za myślą natrętna goni.

Gdyby się miały spełnić życzenia 

i choć realna była połowa, 

przeżylibyśmy takie zdarzenia, 

od których pewnie pękłaby głowa.

W Nowym Roku Wszystkim moim Fanom

naprawdę z serca życzę radości

i nieprzychylnym mi Paniom, Panom

też życzę szczęścia i pomyślności.

Ryszard Boczoń

Pod taką nazwą Centrum Profilaktyki 
Uzależnień i Integracji Społecznej zorganizo-
wało konkurs plastyczny w ramach kampanii 
„19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu 
dzieci i młodzieży”. W konkursie wzięli udział 
podopieczni Świetlicy Socjoterapeutycznej i 
Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej 

„Bądź wolny od przemocy”
„Pełna Chata”, a jurorom najbardziej spodoba-
ła się praca Michała Mielczarka. Drugie 
miejsce przyznano Julii Wesołek, trzecie 
- Szymonowi Lanczewskiemu, a wy-
różnienia otrzymali: Julia Pietkiel, Anita 
Żołądek i Kamil Kasperowicz.        

        bz

Uczestnicy konkursu „Bądź wolny od przemocy” w towarzystwie m.in. Ewy Ostrowskiej, sze-
fowej CPUiIS (pierwsza z lewej)

wiejskich Giżycko uplasowało się na 10. 
pozycji. Podczas grudniowej uroczystości 
wręczono również „Medale 65-lecia Szkol-
nego Związku Sportowego”, a jednym z 33 
wyróżnionych został giżycczanin Karol 
Chmielewski.                  bz
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Tylko jednej z dziewięciu ekip nie zobaczymy w lutowej fazie 
play-off giżyckiej „halówki”. Na półmetku zmagań największe szanse 
na zajęcie mało zaszczytnego niepremiowanego miejsca mają: Opór 
Gzymsy, Junior MOSiR i Boruta, ale że w sporcie – jak w życiu – bywa 
różnie, z ogłoszeniem szczęśliwej ósemki poczekajmy do ostatniej 
styczniowej kolejki. Cztery ubiegłoroczne serie tegorocznych zmagań 
„pod dachem” potwierdziły mistrzowskie aspiracje jedynej niezwycię-
żonej drużyny Hotelu Robert’s Port, aczkolwiek i zespołowi z Mikołajek 
zdarzyły się słabsze momenty (na przykład w  przedświątecznym star-
ciu z Grafem, w którym remis w ostatnich sekundach uratował… miko-
łajski bramkarz). W walce o najwyższe laury powinny się liczyć także: 
broniąca tytułu Oleńka, wspomniany Graf i Piekarnia Kruklanki, a kto 
wie, czy tej „układanki bukmacherów” nie popsuje team Kolonii Gawlik, 
który dość niespodziewanie na świąteczno - noworoczną przerwę udał 
się w roli wicelidera.                             bz

Osiem drużyn zagra o strefę medalową 

Młody, kobiety powiedziałyby, że bardzo przystojny, niezwykle ko-
munikatywny, nieludzko ambitny, świadom swojej niebagatelnej wiedzy 
o futbolu i kolejnych wyznaczanych przez siebie celów. Taki autoportret 
nakreślił podczas blisko trzygodzinnej rozmowy, która dla mnie – wiel-
kiego miłośnika futbolu – była wytrawną ucztą i jednocześnie sporym 
wyzwaniem. Wyzwaniem, bo nieczęsto spotyka się kogoś, kto na piłkę 
nożną nie patrzy wyłącznie przez pryzmat cyferek na świetlnej tablicy. A 
Marek Marciniak jak mało kto wie, że mecz to także swoisty spek-
takl, po obejrzeniu którego widz powinien 
mieć poczucie spełnienia i zaspokojenia 
estetycznego – nawet jeśli coś nie poszło 
zgodnie z wymarzonym scenariuszem.  

Od Lechii do InStatu
Poznawanie futbolu zaczynał – jak 

większość z nas – od kopania piłki. W ro-
dzinnych Kamionkach często przychodziło 
mu mierzyć się z dużo starszymi chłopa-
kami, ale nigdy nie „pękał” i to też ukształ-
towało jego charakter. Tak jak puzzle, 
które namiętnie układał w dzieciństwie, 
co kapitalnie rozwinęło u niego zdolności 
analityczne, tak pożądane w zawodzie 
trenera. Kontuzja w wieku juniorskim zni-
weczyła jego plany o grze na stadionach 
świata, jednocześnie - paradoksalnie - 
zapalając zielone światło na innej drodze 
kariery. Po ukończeniu AWF w Gdańsku 
Marek Marciniak odbył staż trenerski w 
tamtejszej Lechii, po którym na cztery lata związał się z lokalnym rywa-
lem „Biało - Zielonych” Arką Gdynia. Pracował tam jako trener i analityk 
zespołów młodzieżowych oraz analityk drużyny seniorów. Takie same 
role pełnił w poznańskim Lechu, do sztabu którego dołączył w roku 
2015. Od kwietnia ubiegłego roku pracuje dla InStat Sport – jednej z 
największych na świecie firm zajmującej się profesjonalną analizą me-
czów. 28-latek ma już w dorobku obsługę spotkań na poziomie Ligi 
Mistrzów, Ligi Europy oraz wszystkich najważniejszych lig na Starym 
Kontynencie i poza nim (np. ligi Swazilandu – konia z rzędem, kto wie, 

Nasz człowiek na piłkarskich salonach
Kiedy powiemy, że jego praca polega na oglądaniu meczów piłkarskich, wielu naszych Czytelników z pewnością 
poczuje lekkie ukłucie zazdrości. Jakże to? Płacą mu za to, że przez dziewięćdziesiąt minut gapi się w telewizor? 
Każdy by tak chciał! Pewnie by i chciał, ale nie każdy ma to „coś”. On, Marek Marciniak, ma. 

gdzie to jest). Ale „wisienką na torcie” jest niewątpliwie praca podczas 
ubiegłorocznych Mistrzostw Świata w Rosji. Oddelegowano do niej za-
ledwie 17 analityków z całego świata, a Markowi Marciniakowi w loso-
waniu przypadły ekipy Szwecji i Belgii. 

– Ludzie mnie pytają, czy byłem w Rosji – uśmiecha się pan Marek. 
– Nie, nie byłem, wszystkie analizy robiłem z Gdańska. To wspaniałe 
uczucie widzieć potem, że coś, na co zwraca się w raporcie szczegól-
ną uwagę, jest realizowane na boisku przez wielkich piłkarzy. Tak było 

m.in. podczas wygranego przez Belgów 
starcia z Brazylijczykami, przed którym 
wytknąłem słabsze strony „Canarinhos”. 
No i „Czerwone Diabły” wygrały, a ja po-
płakałem się ze szczęścia.  

Belgia zdobyła na Mundialu brązowy 
medal, automatycznie zdobył go także Ma-
rek Marciniak. Fizycznie krążka jednak nie 
otrzymał. 

– Nie dbam o medale i puchary – 
mówi. – Belgijska federacja wyraziła swoją 
wdzięczność za moją pracę i to mi absolut-
nie wystarczy. Mam ogromną satysfakcję z 
dobrze wykonanego zadania. 

Manchester, kadra? 
Marek Marciniak to człowiek z głową peł-
ną nowatorskich pomysłów, które mogłyby 
w przyszłości uatrakcyjnić piłkę nożną. 
Chciałby na przykład wprowadzić minuto-
wą przerwę podczas każdej połowy meczu 

po to, by trenerzy na spokojnie mogli przekazać swoim graczom cenne 
wskazówki. Jeszcze ciekawsze jest przyznawanie… dwóch goli za tra-
fienie spoza pola karnego. Młody trener - analityk ma także głowę pełną 
marzeń, spośród których na czoło wybijają się dwa. Jako wielki fan Man-
chesteru United chciałby zostać menagerem zespołu z Old Trafford, a 
jako Polak – selekcjonerem „Biało – Czerwonych”. Oczywiście nie dziś, 
nie za miesiąc, nie za rok. Kiedyś. 

I ja w to „kiedyś” Marciniaka wierzę...
                                                       Bogusław Zawadzki

„Zawodowo” obejrzałem około 10 tysięcy godzin me-
czów – mówi Marek Marciniak
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Zanim na parkiecie pojawili się uczestnicy „Turnieju z Gwiazdami”, 
od rana w trzech giżyckich halach swoje umiejętności prezentowały 
przyszłe gwiazdy polskiej „kopanej”. Trzeba przyznać, że było na co 
popatrzeć, bo kilkuletni następcy Roberta Lewandowskiego 
nie „odstawiali nogi”, a wielu zdobytych przez nich goli kapitan pol-
skiej reprezentacji z pewnością sam by się nie powstydził. Natomiast 
we wspomnianym popołudniowym „Turnieju z Gwiazdami” w stawce 
sześciu ekip nie było mocnych na futsalowców z Białegostoku. Dru-
gie miejsce przypadło „Gwiazdom” z Łukaszem Broziem (Śląsk 
Wrocław) i Szymonem Łapińskim (Jagiellonia Białystok), trzecie  
Mamrom Giżycko, a czwarte – Reprezentacji Giżyckiej Ligi Halowej. 

Ekstraklasa górą, kolejne wsparcie dla Antosia
Każda passa ma swój kres. Hegemonię drużyny „Gwiazd”, która triumfowała w czterech z rzędu grudniowych 
„Turniejach z Gwiazdami”, wieńczących coroczny Turniej o Puchar Łukasza Brozia, przełamał przed świętami 
zespół MOKS Słoneczny Stok Białystok. Zwycięstwo zespołu z Podlasia nie jest niespodzianką, albowiem 
drużyna ta na co dzień występuje w futsalowej ekstraklasie.

Piątą lokatę zajął Samorząd z burmistrzem Wojciechem Iwasz-
kiewiczem, który przeszedł do historii jako autor pierwszego gola w 
zawodach (notabene jedynego zdobytego przez samorządowców), zaś 
na ostatniej pozycji sklasyfikowano lidera giżyckiej „halówki” Hotel Ro-
bert’s Port. Zespół z Mikołajek po niezakwalifikowaniu się do półfinałów 
mało honorowo zrezygnował z walki o piąte miejsce. 

W przerwie między meczami zorganizowano tradycyjną licytację 
sportowych (i nie tylko) gadżetów, a dochód przekazano na leczenie 
cierpiącego na dystrofię mięśniową giżycczanina Antosia Żochow-
skiego, któremu jako miasto pomagaliśmy przez cały miniony rok. 
Zebrano 3800 złotych.                             Bogusław Zawadzki

W tym starciu dwóch giżyckich ekip Mazuria (stroje czerwono - grana-
towe) okazała się zdecydowanie lepsza od Gola

Młodzi piłkarze i trenerzy Szkółki Piłkarskiej „Gol” w towarzystwie 
Łukasza Brozia (stoi drugi z prawej)

Mecz Hotel Robert’s Port – Reprezentacja Giżyckiej Ligi Halowej. 
Bramkostrzelny Patryk Gondek (z prawej) w walce z Krzysztofem Ło-
kietkiem i Piotrem Pawlikiem 

Były piłkarz Mamr Marcin Sygnowski wylicytował koszulkę Szymona 
Łapińskiego i piłkę z autografami futsalowców z Białegostoku. Z pra-
wej Krzysztof Kalinowski, prezes SP Gol

Zaangażowanie i walka do upadłego to coś, czego od małych futboli-
stów mogliby się uczyć niektórzy dorośli piłkarze

Gracze MOKS Słoneczny Stok zdawali sobie sprawę, że receptą na zwycię-
stwo z „Gwiazdami” będzie wyłączenie z gry Łukasza Brozia (przy piłce)
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Miał wygrać Grześ i wygrał Grześ
Niespodzianki nie było. Mistrzostwa sekcji sza-
chowej „Debiut”, od lat prowadzonej przy Giżyc-
kim Centrum Kultury przez Henryka Gudojcia, 
zakończyły się pewnym zwycięstwem Grzegorza 
Fila, naszego najlepszego obecnie szachisty mło-
dego pokolenia. 

Dziewięciolatek zakończył zmagania z tzw. maksem, ogrywa-
jąc wszystkich siedmioro rywali. Drugie miejsce wywalczył Szy-
mon Golonko, a „brąz” przypadł w udziale Jędrzejowi Ko-
zikowskiemu (obaj zdobyli po 5 pkt). Na podium tym razem 
zabrakło miejsca dla Radosława Skrabowskiego (4,5 pkt), 
najlepszej wśród dziewcząt Anny Fil (3,5 pkt), Sandry Olko-
wicz, Juliusza Zawady (oboje po 1,5 pkt) i Leny Litko-
wiec (1 pkt).       
                                                            Bogusław Zawadzki

Trener Henryk Gudojć gratuluje Grzegorzowi Filowi. W środku dyrektor 
GCK Marta Dąbrowska

Świetny start sztafety łyżwiarskiej UKS Giżycko w Ogólnopolskich 
Zawodach Dzieci „I Ty zostaniesz mistrzem” w Lubinie. Drużyna w skła-
dzie: Zuzanna Gutowska, Karolina Kwiatkowska, Ewe-
lina Tulkiewicz i Zofia Mieczkowska wygrała zmagania na 
dystansie 4x500 metrów, za plecami zostawiając rywalki, które na co 
dzień mają możliwość trenowania na torze lodowym. 

– To nasz pierwszy triumf w sztafecie, motywujący do dalszej cięż-
kiej pracy – mówi trenerka giżycczan Jolanta Maksymiuk. 

Indywidualne nasze zawodniczki także spisały się bardzo dobrze 
(najlepiej Ewelina Tulkiewicz, siódma w wieloboju). W rywalizacji chłop-
ców o podium otarł się Mateusz Sylwestrzak, ostatecznie sklasy-
fikowany na czwartym miejscu w łącznej punktacji.              bz

Nasza sztafeta najszybsza!

Łyżwiarze UKS Giżycko z trenerką Jolantą Maksymiuk

SKRZATKI
4. Julia Aftyka
5-6. Maja Konieczna, 
       Kinga Jurewicz
7. Maja Matelska

SKRZATY
3. Kamil Kresin
5-6. Krzysztof Zera, 
       Kacper Sławiński
7. Paweł Ciak
9-11. Bartosz Jurski, 
          Maciej Ptak, Szymon Skura

ŻACZKI
3. Maja Matelska
5. Nikola Czubińska

ŻACY
1. Bartosz Ziemba
5-6. Jakub Król

MŁODZICZKI
4. Julia Ozygała

Mikołaj odwiedził pingpongistów
Dziewięćdziesiąt osób stanęło przy stołach, by 
walczyć o zwycięstwo w tradycyjnym Mikołajkowym 
Turnieju Tenisa Stołowego w Szkole Podstawowej nr 1. 
Podczas zmagań grających odwiedził Święty Mikołaj, 
który jak co roku obdarował wszystkich upominkami i 
łakociami.                bz

Prawdopodobnie sześć drużyn wystąpi w tegorocznych rozgryw-
kach Amatorskiej Trzeciej Ligi Hokeja na Lodzie (grupa północno - 
wschodnia), które rozpoczną się w drugi styczniowy weekend turniejem 
na lodowisku w Giżycku. W zmaganiach uczestniczyć będą giżyccy 
„Mastersi”, którzy w tym sezonie zmierzą się z STH Siedlce, Orłami 
Warszawa, Torpedą Warszawa, Orłami - Ice Przasnysz / Ciechanów i 
ICE Mińsk Mazowiecki (ten ostatni zespół mogą zastąpić rezerwy bia-
łostockiej Husarii).                  bz

„Mastersi” ruszają do boju

MIEJSCA GIŻYCCZAN
MŁODZICY

4. Tomasz Jurewicz
5-6. Piotr Bełbot, Miłosz Chopcia
KLASY VII-VIII I GIMNA-

ZJA (DZIEWCZĘTA)
2. Gabriela Zaczek
3. Marta Jurewicz
4. Julia Bolesławicz
5-6. Oliwia Ozygała

SZKOŁY ŚREDNIE 
(CHŁOPCY)

4. Bartosz Chopcia
KOBIETY OPEN

2. Monika Ławecka
3. Krystyna Witkowska
4. Jolanta Świderska

MĘŻCZYŹNI 60+
1. Janusz Jurczyk
2. Leszek Król
3. Bogusław Szczepanik
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Największe puchary pojechały na Litwę
Bardzo miłe wspomnienia wywieźli z Giżycka reprezentanci litewskiego SRC Alytus. Goście zza wschodniej 
granicy wygrali bowiem XIII Andrzejkowy Turniej Piłki Ręcznej – i to zarówno w kategorii dziewcząt, jak i 
chłopców. W zawodach, organizowanych przez Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe - Promocja Sportowych 
Talentów i giżycki MOSiR, uczestniczyło osiem drużyn. 

W męskim turnieju bardzo dobrze zaprezentowali się szczypiorni-
ści MTS Giżycko, którzy w inauguracyjnym boju z Litwinami zostawili 
na parkiecie mnóstwo zdrowia i serca, ostatecznie po świetnym meczu 
ogrywając rywali dwoma golami. W finale górą byli jednak zawodnicy z 

Alytusa, naszym graczom przypadło więc „srebro”, a podium uzupełnili 
zawodnicy Czarnych Olecko. W turnieju dziewcząt giżycczanki z MTS 
wywalczyły trzecie miejsce, ustępując pola piłkarkom z Litwy i Kowale-
wa Pomorskiego.                                           Bogusław Zawadzki

W „siostrobójczym” starciu drużyn MTS Giżycko nie brakowało efek-
townych akcji i zaciętych pojedynków

Oskar Tiwończuk (pierwszy z lewej) ma zadatki na świetnego szczy-
piornistę

Kibice „kopanej”, którzy stęsknili się już 
za ligowymi bojami Mamr Giżycko, muszą 
mocno uzbroić się w cierpliwość. Wpraw-
dzie nasi piłkarze do treningów powrócą już 
14 stycznia, ale rozgrywki zostaną wzno-
wione dopiero w ostatni weekend marca. 

Sympatyków futbolu, którym głód oglądania meczów doskwiera najbar-
dziej, zapraszamy na zimowe mecze kontrolne „Gieksy”, a tych w okre-
sie przygotowawczym zaplanowano aż dziewięć (niestety, prawdopo-
dobnie wszystkie odbędą się poza Giżyckiem, większość w Mrągowie). 
Pierwszym sparingpartnerem Mamr będzie ełcki MKS, a spotkanie 
odbędzie się 26 stycznia w samo południe na boisku trzecioligowca. W 
lutym formę podopiecznych Zbigniewa Marczuka sprawdzą: lider 

„Gieksa” wznawia treningi i zaprasza na sparingi
klasy A Żagiel Piecki (2 lutego) i wicelider okręgówki orzyskie Śniardwy 
(9 lutego) oraz rywale z czwartej ligi: Czarni Olecko (16 lutego) i MKS 
Korsze (23 lutego). Pierwszego dnia marca nasz zespół zagra z kolej-
nym czwartoligowym „starym znajomym”, czyli Mrągowią Mrągowo, a 
trzy soboty (9, 16 i 23 marca) przed inaugurującym tegoroczne boje o 
punkty wyjazdowym starciem z GKS Wikielec (30 marca) piłkarze znad 
Niegocina spędzą na szlifowaniu formy w potyczkach z Pisą Barcze-
wo (okręgówka), Tęczą Biskupiec (czwarta liga) i Vęgorią Węgorzewo 
(okręgówka). Więcej informacji o Mamrach (także relacje z zimowych 
sparingów) znajdą Państwo na stronie internetowej klubu mamrygi-
zycko.pl. Przypomnijmy, iż po 17 z 30 kolejek czwartej ligi drużyna z 
Giżycka plasuje się na wysokim piątym miejscu w tabeli. 

                      Bogusław Zawadzki

Jedno zwycięstwo i trzy porażki – taki jest na razie bilans siatkarek 
MOSiR Giżycko, walczących o awans do najlepszej czwórki wojewódz-
twa kadetek. W pierwszej rundzie podopieczne Arkadiusza Gija 
uległy na wyjazdach Chemikowi Olsztyn (2:3) i SMS Ostróda (1:3) oraz 
pokonały u siebie Salos Ełk (3:0). Po tych spotkaniach giżycczanki 
zajmowały 2., premiowane awansem miejsce, ale straciły je po re-
wanżowym, niezwykle zaciętym starciu z olsztyniankami, przegranym 
na własnym parkiecie 2:3. Ta porażka nie przekreśliła szans naszych 
dziewcząt na grę w najlepszej czwórce Warmii i Mazur. Aby się znaleźć 
w strefie medalowej kadetki znad Niegocina muszą jednak wygrać dwa 
pozostałe mecze i mocno trzymać kciuki za rywalki z Ostródy w starciu 
z Chemikiem.                                                 Bogusław Zawadzki

Jeszcze nie wszystko stracone

Kadetki MOSiR Giżycko wciąż mają szanse na grę w czołowej czwór-
ce województwa
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