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2 BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Zamordowano nie tylko Prezydenta. Zamordowano człowieka… 

Rok zaczął się niezwykle smutno i tragicznie. Nie żyje bestialsko i z 
premedytacją zamordowany Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. 
Został zabity w chwili, gdy niemal cała Polska i duża część świata od 
prawie 30 lat symbolicznie i realnie budując poczucie solidarności kie-
rowała wzrok w stronę „światełka” lecącego do… nieba. Stało się coś 
nawet więcej niż tragicznego. Był to zamach nie tylko na cenionego 
i obdarzonego ogromnym zaufaniem przez gdańszczan Prezydenta, 
człowieka, męża, ojca, syna… To był zamach na lepszą stronę tego 
świata, bo nic już nie będzie takie, jak było. Jeden człowiek zepsuł 
wszystko. I wcale nie zrobił tego jakiś imigrant, „przyjezdny” i „obco 
kulturowo” człowiek. To zaplanował i wykonał przecież nasz rodak… 

Obecnie toczy się dyskusja o przyczynach, powodach, motywa-
cjach. Moim zdaniem przyczyn należy szukać o wiele dalej niż w dzi-
siejszym świecie, w tym świecie polityki. W trakcie obchodów 100. 
rocznicy odzyskania niepodległości mówiłem, że obecne czasy nie 
chronią autorytetów. Zatraciło się gdzieś poczucie dozwolonej kryty-
ki, zagubiliśmy prawdziwe wartości. Liczą się błahostki, a drobiazgi 
urastają do gigantycznych rozmiarów, wypierając rzeczy ważne. Gdy 
rozpoczynaliśmy kilka lat temu akcję skierowaną przeciw hejtowi, mó-
wiłem, że oceniam to zjawisko jako jedno z największych zagrożeń 
współczesnego świata, gdyż coraz większa grupa ludzi przestaje 
odróżniać świat rzeczywisty od wirtualnego, rzeczy istotne od mało 
ważnych. Panuje egoizm, a nagradzane jest zdziczenie. Coraz łatwiej 
„zaistnieć”, coraz trudniej ponieść konsekwencje. Jeżeli w porę nie 
zareagujemy, będziemy jako społeczeństwo mieli ogromny problem. 

Nie ma słów, by 
opisać to, co teraz 
czujemy, co czuje 
cała Polska. Nie ma 
słów by opisać ten 
haniebny, niczym 
nieusprawiedliwiony 
czyn, godzący w czło-
wieczeństwo, w ideę 
dobra. W tej smut-
nej dla wielu chwili 
chciałbym, abyśmy 
dostrzegli, że nie tylko 
gdańszczanie stracili 
kogoś dla nich ważnego – autorytet, lidera i kogoś, kto oddał swoje 
życie swej „małej Ojczyźnie”, ale pamiętajmy, że przede wszystkim 
rodzina straciła bliską osobę - tatę, męża… Pamiętajmy, że na kogoś 
ktoś czeka w domu… Kogoś zabraknie… 

Na znak solidarności z gdańszczanami i rodziną tragicznie zmar-
łego podczas pełnienia swojej samorządowej misji wywiesiliśmy flagę 
miasta z kirem, przesłałem do Gdańska list z kondolencjami i osobi-
ście zawiozłem księgę kondolencyjną. Paweł był jednym z nas… To 
mógł być każdy z nas… Jeżeli jako społeczeństwo w porę czegoś nie 
zrobimy, nie zdołamy tego naprawić przez kilka pokoleń. 

Burmistrz Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

APEL RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

W przeddzień uroczystości pogrzebowych Pawła Ada-
mowicza, prezydenta Gdańska zabitego przez nożownika 
podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz zawiózł na 
Pomorze księgę kondolencyjną z licznymi wpisami mieszkań-
ców naszego miasta. Natomiast 19 stycznia w samo połu-
dnie – w czasie, gdy w Bazylice Mariackiej rozpoczynała się 
msza żałobna – kilkadziesiąt osób oddało hołd prezydentowi 
Adamowiczowi na giżyckim pasażu Portowym. Półgodzinne 
spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie „Wolne Miasto Gi-
życko”.

                bz

Giżycczanie pożegnali prezydenta Gdańska

Giżyckie pożegnanie Pawła Adamowicza na pasażu Portowym

Na podstawie par. 15 ust. 2 pkt 4 Statutu Miasta Rada Miejska 
uchwala co następuje: „Głęboko poruszeni okolicznościami 
śmierci Pana Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza 
apelujemy do wszystkich samorządowców i parlamen-
tarzystów – zachowajmy w debacie publicznej umiar i 
szacunek dla adwersarzy. Pamiętajmy, że nie jesteśmy 
wrogami, lecz obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej o 
zróżnicowanych poglądach na kształt naszej Ojczyzny. 
Postawmy tamę irracjonalnym podziałom, poszukajmy 
elementów wspólnych. Zaniechajmy absurdalnych po-
wrotów do przyszłości. Jak pokazało to tragiczne wyda-
rzenie, mowa nienawiści potrafi naprawdę zabić. Słowo 
jest potężnym narzędziem, którego nadużycie może 
doprowadzić do tragedii. Apelujemy więc do radnych 
ze wszystkich miast i gmin w Polsce, do parlamenta-

rzystów wszystkich opcji politycznych – ważmy słowa 
i używajmy ich ze świadomością, że czasem mogą za-
bić. Walcząc o swoje przekonania i racje czyńmy to z 
szacunkiem dla przeciwnika, używajmy słowa jako na-
rzędzia porozumienia, a nie jak oręża. Wróćmy do pięk-
nych tradycji tolerancji, bowiem nie jesteśmy narodem 
monolitycznym i każdy obywatel naszej Ojczyzny, bez 
względu na światopogląd czy rasę, ma prawo w niej 
bezpiecznie żyć. Zróbmy wszystko co w naszej mocy, 
aby mowa nienawiści na zawsze zniknęła z naszego 
życia, aby słowa poety: „Umiemy się tylko kłócić albo 
kochać, ale nie umiemy się różnić pięknie i mocno” były 
opisem czasów minionych”.

Rada Miejska w Giżycku
16 stycznia 2019 r.
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AKTUALNOŚCI

Niewielkie szanse na znalezienie pracy w Giżycku mają tzw. ka-
nary, czyli kontrolerzy biletów w autobusach. Podczas ostatniej w 
ubiegłym roku sesji Rada Miejska zdecydowała bowiem o utrzymaniu 
nad Niegocinem bezpłatnej komunikacji publicznej. Pod koniec stycz-
nia Urząd Miejski ogłosił zaś konsultacje społeczne, podczas których 
każda zameldowana w mieście osoba, który skończyła 16 lat, ma pra-
wo wypowiedzieć się w kwestii tejże komunikacji. „Wszystkim leży na 
sercu czystość powietrza, którym oddychają” – czytamy na miejskiej 
stronie internetowej. – „Sprawna komunikacja publiczna stanowi ważny 
element funkcjonowania każdego nowoczesnego miasta i może sku-
tecznie wpłynąć na poprawę jakości powietrza, poprzez zmniejszenie 

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA – POTRZEBNA CZY NIE?
ruchu samochodowego. Żeby móc ją dobrze zaplanować i odpowied-
nio zmieniać, trzeba poznać opinie i potrzeby pasażerów korzystają-
cych z autobusów miejskich na co dzień”. Na stronie mojegizycko.
pl (platforma e-konsultacje) znajdą Państwo sondę z pytaniami, doty-
czącymi m.in. zasadności darmowej komunikacji, trasy i godzin kursów. 
Swoją opinię można również wyrazić wypełniając ankietę (do odebra-
nia w Punkcie Obsługi Klienta oraz Wydziale Gospodarki Komunalnej, 
Lokalowej i Ochrony Środowiska), badania będą także przeprowadza-
ne przez pracowników Urzędu Miejskiego bezpośrednio w autobusach 
linii 25). Konsultacje społeczne zakończą się 28 lutego.

          Bogusław Zawadzki

My jednak plotkami zajmować się nie będziemy i skupimy się 
wyłącznie na faktach. A te są takie, że w wyniku przetargu bardzo 
atrakcyjny pod względem inwestycyjnym teren między giżyckim 
kanałem a kościołem pw. Ducha Świętego Pocieszyciela (daw-
niej mieścił się tam ośrodek „Róża Wiatrów”, a przed drugą wojną 
światową „Kurhaus”) został oddany w użytkowanie wieczyste na 
99 lat (z przeznaczeniem na usługi turystyczne). Na konto mia-
sta wpłynęła już pierwsza rata w wysokości 2 milionów złotych, 
zaś prawie 6 kolejnych milionów zasili miejski skarbiec w ratach 
(po 200 tysięcy złotych rocznie). To absolutny rekord – jeszcze 
nikt w historii Giżycka nie zapłacił tyle za nieruchomość. Inwe-
storem został ełcki przedsiębiorca Piotr Basiewicz, właściciel 
firmy „Doryb”, deweloper (był on jedynym oferentem). Ełczanin 
zadeklarował rozpoczęcie w ciągu najbliższych trzech lat budowy 
luksusowego hotelu, a w następnych 36 miesiącach –  oddanie 

Inwestycja, jakiej jeszcze w Giżycku nie było
Jeszcze się nie „narodził”, a już o nim głośno. O luksusowym hotelu, który w ciągu sześciu lat ma stanąć nad 
kanałem Łuczańskim, giżycczanie żywo dyskutują zarówno na ulicach, jak i w internecie. Po mieście krążą 
opowieści o zabarwieniu tak fantastycznym, że nie powstydziłby się ich pewnie sam Stanisław Lem. 

obiektu w stanie surowym oraz zagospodarowanie terenu. Sześć 
lat to teoretycznie sporo czasu, należy jednak wziąć pod uwagę 
fakt, iż mówimy o ogromnym przedsięwzięciu. W mierzącym 25 
metrów wysokości siedmiopiętrowym stalowo - szklanym kolosie 
o powierzchni 42 tysięcy metrów kwadratowych zaplanowano 
m.in. ponad 400 pokoi (około 1000 miejsc noclegowych), restau-
rację, kompleks sal konferencyjnych, SPA, basen, dwupoziomo-
wy parking i tarasy widokowe. Przy zagospodarowywaniu terenu 
inwestor zobowiązał się do zachowania drzewostanu od strony 
ulicy Moniuszki. Dokładne koszty inwestycji będą znane po opra-
cowaniu dokumentacji (to ma nastąpić w ciągu najbliższych 12 
miesięcy). Wstępnie szacuje się je na około 100 milionów złotych, 
ale nieoficjalnie mówi się, że realizacja projektu może pochłonąć 
więcej niż… całoroczny budżet Giżycka. 

        Bogusław Zawadzki 

To w tym – bardzo atrakcyjnym inwestycyjnie – miejscu… … w najbliższych latach ma stanąć ten supernowoczesny hotel
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Nie możemy być wszędzie o tej samej porze
Jak mawiał klasyk, „jest zima, to musi być zimno”. Parafrazując jego słowa można rzec śmiało, że „jest zima, to 
musi padać śnieg”. W połowie stycznia sypnęło naprawdę solidnie, utrudniając życie zarówno kierowcom, jak 
i niezmotoryzowanym. 

ZIMOWE UTRZYMANIE – OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI POSESJI
1. Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają obowiązek usuwania nadmiaru śniegu z dachów, a także usuwania z budynków sopli, 
brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebie-
gających bezpośrednio przy budynku. 
2. Rozsypywanie na jezdni śniegu zebranego przez właścicieli posesji z przyległych chodników, jak i samych posesji, powoduje zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrudnia wykonywanie zadania związanego z zimowym utrzymaniem dróg, realizowanego na zlecenie 
miasta. Obowiązki właścicieli posesji w tym zakresie określa Regulamin utrzymania czystości i porządku  w mieście, który mówi m.in, że: 
„Właściciele nieruchomości albo inne podmioty wskazane ustawą mają obowiązek niezwłocznego  uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz usuwania sopli dachowych powstałych w rejonie chodnika. Obowiązek 
oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów 
i podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika 
niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na 
jezdnię”.
3. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi, że właściciele muszą dbać o czystość i porządek na swoich nieruchomościach. 
Należy jednak zwrócić uwagę na to, że obowiązki właścicieli nieruchomości związane z zapewnieniem porządku i czystości wykraczają poza 
teren ich posesji. Właściciele nieruchomości są również zobowiązani do utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do 
uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. 
4. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela 
nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Dotyczy to 
właścicieli wszystkich nieruchomości bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. 
5. Właściciel jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika przyległego do jego nieruchomości.. 
6. W przypadku chodników położonych na nieruchomości wspólnej wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana do ich naprawy lub wymiany 
nawierzchni, natomiast w przypadku chodników przyległych do jej nieruchomości zobowiązana jest je sprzątać.
7. Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany sprzątać dróg publicznych. Do właściciela nie należy też sprzątanie tych części chodnika, 
które stanowią przystanki autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe oraz są wydzielone krawężnikami lub oznakowaniem torowisk tramwajo-
wych przyległych do ich nieruchomości. 

Zimą na ulicach Giżycka trudno nie zauważyć pojazdów Miejskiego 
Zakładu Komunalnego

Odśnieżane i posypywane są nie tylko główne miejskie arterie. Na zdję-
ciu ulica Jasna

Tegorocznej zimie daleko do tych, które wielu giżycczan pamię-
ta z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych minionego stulecia, 
niemniej już kilkugodzinne opady 15 stycznia pozwoliły co niektó-
rym między bajki i mity włożyć alarmy o globalnym ociepleniu. Do 
akcji ruszyły brygady Miejskiego Zakładu Komunalnego, na który w 
internecie od samego rana sypały się gromy. Trudno jednak znaleźć 
jakikolwiek argument w dyskusji ze zwolennikami syzyfowej pracy, 
a takową byłoby przecież odśnieżanie i posypywanie podczas naj-
bardziej obfitych odpadów. Najwięcej pracy „pomarańczowi” mieli 
po tym, jak w końcu przestało sypać, ale i tak nie wszyscy potrafili 
docenić ich wysiłek. W sieci na MZK nie pozostawiono suchej nitki. 
Bo „gdzieś na drodze jeszcze leży śnieg, a na chodniku nadal jest 
ślisko”.

– Przy takim stanie osobowym i sprzętowym, jakim dysponujemy, 
nie możemy dotrzeć wszędzie o tej samej porze – wyjaśnia Krzysz-
tof Korczyk, dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku. 
– Wysłaliśmy na ulice wszystkich pracowników, pracowaliśmy w sys-
temie zmianowym, wspieraliśmy się także podmiotem zewnętrznym. 
Teren jest jednak bardzo duży, a my jesteśmy zobowiązani do pracy 
zgodnie z opracowanym harmonogramem utrzymania ulic. Generalnie 
uważam, że stanęliśmy na wysokości zadania. W wielu miastach ulice 
wyglądają znacznie gorzej niż nasze. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż obowiązek zimowego utrzy-
mania spoczywa nie tylko na MZK, ale również na właścicielach posesji 
i zarządcach obiektów budowlanych. Szczegóły w ramce.                            
          Bogusław Zawadzki
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Dwieście lat, dwieście lat, niech żyje, żyje nam!
Urodziła szóstkę dzieci, ma dwoje wnucząt i trójkę 
prawnucząt. Pochodzi z Podlasia, większość życia 
przepracowała jako szefowa kuchni. Helena Wierzbicka 
– najstarsza mieszkanka Giżycka – 11 stycznia 
świętowała setną rocznicę urodzin. My też tam byliśmy, 
szampana piliśmy, „Dwieście lat!” zaśpiewaliśmy…

Helenie Wierzbickiej (z prawej) gratuluje Iwona Wojciulewicz, kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego w Giżycku. W środku córka Jubilatki

Oprócz najbliższych z gratulacjami do Szacownej Jubilatki przybyli: 
burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz i kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go Iwona Wojciulewicz. Nie obeszło się, oczywiście, bez dmuchania 
świeczek na wyjątkowym (również z racji smaku) torcie.

– Zawsze przy takich okazjach życzę, abyśmy spotkali się za sto lat w 
tym samym miejscu i w tym samym gronie – powiedział Wojciech Iwaszkie-
wicz, wręczając Helenie Wierzbickiej kwiaty od giżycczan i list gratulacyjny 
od premiera Mateusza Morawieckiego. 

Jubilatce winszowały także przedstawicielki Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, które prócz dobrego słowa przyniosły również dobrą nowi-
nę – każdemu, kto kończy 100 lat, ZUS wypłaca bowiem dożywotnio co 
miesiąc (do renty lub emerytury) honorowe świadczenie w wysokości 3731 
zł brutto. Aż chce się (długo) żyć!                          Bogusław Zawadzki

Coroczne statystyki przedstawiły na początku stycznia: Wy-
dział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego i Urząd Stanu 
Cywilnego. Z danych WSO wynika, iż w roku 2018 zmniejszyła 
się liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (z 4585 na 
4507) i produkcyjnym (z 17 127 na 16 734), przybyło zaś osób 
w wieku poprodukcyjnym (było 
6499, jest 6650). To nic nowego 
– takie tendencje w poszczegól-
nych grupach obserwujemy co 
najmniej od roku 2014. Powi-
taliśmy na świecie 229 małych 
giżycczan (w roku 2017 – 244), 
pożegnaliśmy – niestety – 328 
(rok wcześniej 373). Na zmianę 
stanu cywilnego zdecydowało 
się 373 mieszkańców, z czego 
271 postanowiło dzielić życie 
we dwoje, a 102 stwierdziło, 
że korzystniejsze dla nich jest 
jednak ponowne bycie singlem. 
Za 116 giżycczan decyzję o 
zmianie stanu cywilnego podjął 
– niestety - smutny los. Ogólnie 
ostatniego dnia 2018 roku w 
Giżycku mieszkało 12 784 „za-
obrączkowanych”, 2184 z tzw. odzysku, 2131 owdowiałych oraz 
10 828 panien i kawalerów. W większości tych grup przeważają 
panie (np. wśród rozwiedzionych proporcja wynosi 1342:806), wy-
jątek stanowi grupa stanu wolnego, gdzie mężczyzn (5757) jest o 
686 więcej. W czołówce klasyfikacji najpopularniejszych nazwisk 
bez zmian – wciąż przewodzą Kozłowscy (160) przed Jankowski-
mi (123) i Wiśniewskimi (104). 

Najwięcej Kozłowskich i „zaobrączkowanych”
Na koniec 2018 roku nad Niegocinem na pobyt stały zameldowanych było 27 891 osób (kolejnych 641 miało 
meldunek czasowy) – to o 320 mniej niż w roku 2017. Przeważają u nas mieszkańcy w wieku produkcyjnym 
(16 374), a 53% lokalnej społeczności to kobiety (14 773). W minionych dwunastu miesiącach utrzymał się 
ujemny przyrost naturalny – w Giżycku znów więcej było zgonów niż urodzeń. 

Dane giżyckiego Urzędu Stanu Cywilnego są nieco inne z racji 
tego, iż odnoszą się do wydarzeń nie tylko z samego miasta. I tak 
w ubiegłym roku sporządzono 516 aktów urodzeń (aż 81 dotyczyło 
narodzin za granicą) i 528 aktów zgonów. Odnotowano ponadto 
wzrost liczby małżeństw (248, w roku 2017 - 228), ale i rozwodów 

(próby czasu nie przetrwało 98 
związków, czyli o 14 więcej niż 
rok wcześniej). Przeważały ślu-
by cywilne (114) i konkordatowe 
(104), 20 par sakramentalne 
„tak” powiedziało sobie poza 
USC. Najpopularniejsze imio-
na nadawane dziewczynkom w 
2018 to Zuzanna, Maja, Lena i 
Hanna (rok wcześniej brylowały 
Julia i Amelia), a wśród chłop-
ców można zauważyć dominację 
Szymona, Jakuba, Franciszka i 
Michała (którzy zdetronizowali 
ubiegłorocznych liderów: An-
toniego i Jana). Panie z giżyc-
kiego USC zarejestrowały także 
dość nietypowe u nas imiona ta-
kie jak Feliks, Teodor, Józefina, 
Tytus, Apolonia, Aurelia i Sele-

na. Osiem razy nadano imię noszone przez burmistrza Giżycka, 
mamy również 5 nowych Mikołajów (Sylwestrów, Andrzejów i Ew 
tym razem zabrakło, było natomiast 5 Adamów). W roku ubiegłym 
wydano 22 decyzje o zmianie imienia lub nazwiska, a medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie otrzymało 19 par. Rok 2019 powi-
tały trzy panie urodzone sto lat wcześniej. 

                      Bogusław Zawadzki
 

W giżyckim Urzędzie Stanu Cywilnego w ubiegłym roku małżeństwo 
zawarło prawie ćwierć tysiąca par
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KULTURA
LAUREAT: PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA 

I STOPNIA W GIŻYCKU
Nominacje: Piotr Waśniewski, 

Katarzyna Polewczak, Ryszard Boczoń

SPORT
LAUREAT: SHORT TRACK GIŻYCKO

Nominacje: Rafał Graca, Mirosław Lubas, Krzysztof Dziedzic, 
Adrian Mikulewicz, Grzegorz Kucieński, Jakub Kochanowski

 GOSPODARKA
LAUREAT: MARZANNA I WACŁAW KIEZIKOWIE – 

FIRMA „MARK”
Nominacje: Radosław Narwojsz – „Prescot”, 

Dariusz i Marian Grabikowcy – „Inex”
 

TURYSTYKA
LAUREAT: WŁADYSŁAW MATWIJ – 

„CENTRUM MAZUR”
Nominacje: Katarzyna i Jacek Niewiadomscy – „RestoBar Pod-

kładka”, Michał Lubas – „Wieprz & Pieprz”

ZDROWIE
LAUREAT: MARIA CHOJNOWSKA 

Nominacja: Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie 
„Pomocne Serca”

 

Dziesięciu laureatów Nagród Świętego Brunona
Prestiżowe „Brunony” rozdane. Wręczenie pamiątkowych statuetek ludziom i firmom zasłużonym dla promocji 
i rozwoju naszego miasta odbyło się 22 stycznia podczas tradycyjnego Spotkania Noworocznego w Giżyckim 
Centrum Kultury. 

W czwartej edycji plebiscytu Kapituła wybierała lau-
reatów spośród 31 pretendentów w ośmiu kategoriach. 
W gronie nagrodzonych znaleźli się: Maria Chojnow-
ska (ordynator pediatrii giżyckiego szpitala), Patrycja 
Woy - Wojciechowska (autorka dwóch spotów anty-
hejtowych) i Stanisław Tołwiński (pomysłodawca po-
kazów lotniczych „Mazury AirShow”), doceniono także 
uznane firmy takie jak Okręgowa Spółdzielnia Mleczar-
ska z prezesem Szczepanem Szumowskim na czele, 
„Mark’ Marzanny i Wacława Kiezików czy „Centrum 

Mazur”, kierowane przez Władysława Matwija. Towa-
rzystwo laureatów zaszczycili również przedstawiciele 
Państwowej Szkoły Muzycznej (dyrektor Alina Sku-
pińska) i UKS Short Track MOSiR Giżycko (prezes To-
masz Wróblewski). Po raz drugi w historii przyznano 
Statuetkę Honorową (otrzymała ją długoletnia fotoarchi-
wistka Maria Szarska), a po raz pierwszy – Statuetkę 
Pamięci., którą uhonorowano przedwcześnie zmarłego 
prof. Grzegorza Białuńskiego. 

                     Bogusław Zawadzki

SPOŁECZNIK
LAUREAT: PATRYCJA WOY - WOJCIECHOWSKA

Nominacje: Joanna Witek – Stowarzyszenie 
„Podaruj dziecku radość”,  

Anna Trześniewska – Stowarzyszenie 
„Podaruj dziecku radość”, 

Andrzej Paszkiewicz – „Młodzieżowe Towarzystwo 
Sportowe Giżycko”, Streetworking Giżycko

AMBASADOR GIŻYCKA
LAUREAT: SZCZEPAN SZUMOWSKI –

OSM W GIŻYCKU
Nominacja: Tomasz Karolski

POMYSŁ
LAUREAT: STANISŁAW TOŁWIŃSKI – 

„MAZURY AIRSHOW”
Nominacje: Tomasz Dembiński – „Giżycka Noc Gladiatorów”, 
Ewa Ostrowska – „Giżycki Uniwersytet Trzeciego Wieku”, Paweł 

Adamski i Adrian Jagieliński – „Giżycki Festiwal Filmowy”, Karolina 
Lipka – „Giżyckie Mamy” i „MamooLec”

STATUETKA HONOROWA:
MARIA SZARSKA

STATUETKA PAMIĘCI:
ŚP. PROF. DR HAB. GRZEGORZ BIAŁUŃSKI

Laureaci Nagród Świętego Brunona w towarzystwie burmistrza Wojciecha Iwaszkiewicza, posła Pawła Papkego, wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej Jana Sekty oraz pracownic Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego
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SKORZYSTAJ Z POMOCY…

KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA 
* dla ofiar i sprawców przemocy, w pro-
blemach będących następstwem naduży-
wania alkoholu - poniedziałek w godz. 
12.00 - 13.00, środa w godz. 15.00 - 18.00 
POMOC PSYCHOLOGICZNA
* dla osób uzależnionych od alkoho-
lu, środków psychotropowych, spraw-
ców i ofiar przemocy, konsultacje dla 
rodziców (problemy wychowawcze) 
- poniedziałek w godz. 12.00 - 14.00 
KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE 
* dla osób uzależnionych i po leczeniu od-
wykowym - wtorek w godz. 15.00 - 17.00 
(konsultacje indywidualne), wtorek w 
godz. 17.00-19.00 (grupa wsparcia dla 
rodzin osób uzależnionych), czwartek w 
godz. 16.00 - 17.00 (konsultacje indywi-
dualne), czwartek w godz. 17.00 - 19.00 
(grupa wsparcia dla osób uzależnionych) 
PORADNICTWO PEDAGOGICZNE 
* w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży 
uzależnionych od alkoholu i substancji psy-
chotropowych, pomoc pedagogiczna dla ro-
dziców - wtorek w godz. 15.30 - 17.30

7 LUTEGO
Czesława Aptazy, Irena Godlewska - Schnell

14 LUTEGO
Stanisław Górniak, Marian Juchniewicz

21 LUTEGO
Krystyna Kralkowska, Jerzy Macuk

28 LUTEGO 
Jadwiga Pietnoczko, Jan Mazurkiewicz

SENIORSKIE DYŻURY
W każdy czwartek w godz. 10.00 - 12.00 

w biurze Rady Miejskiej (Urząd Miejski, pokój 
nr 1, tel. 87/732-41-57) dyżurują członkowie 
giżyckiej Rady Seniorów. W tym miesiącu 
czekają na Państwa:

GIŻYCKI WIECZÓR
Z PASZPORTEM

I DOWODEM OSOBISTYM
13 LUTEGO (ŚRODA)
Wydział Spraw Obywatelskich

(UM, pokój nr 5, tel. 87/732-41-34)
i

Punkt Paszportowy
(UM, pokój nr 4b, tel. 87/732-41-63)
CZYNNE DO GODZ. 20.00

Cieknący kran, wywiercenie otworu w ścianie, 
wbicie gwoździa – dla jednych to żaden problem, 
dla innych zadanie nie do wykonania. Jeśli te lub 
inne drobne prace sprawiają Państwu kłopot, z 
czystym sercem polecamy pana Zenona, który 
jedynie za dobre słowo rozwiąże takie problemy 
w Waszym mieszkaniu. Społeczna „Złota Rącz-
ka” to inicjatywa giżyckiej Rady Seniorów, będą-
ca odpowiedzią na liczne sygnały mieszkańców 
(zwłaszcza osób starszych). Kontakt do pana Ze-
nona – tel. 519-659-882.                                          bz

Wyobraźmy sobie taką sytuację (raczej nie-
trudną do wyobrażenia zimą): wsiadamy rano do 
auta, przekręcamy kluczyk i… Samochód „kasz-
le”, rzęzi, ale o tym, by „zaskoczył” możemy jedy-
nie pomarzyć. Co zrobić? Zadzwonić! Do kogo? 
Do strażników miejskich. Mundurowi dysponują 
bowiem sprzętem, dzięki któremu „żaden silnik 
im niestraszny”. Dojazd do klienta na terenie 
miasta jest bezpłatny, akcja trwa zaledwie kilka 
chwil, a kosztuje serdeczne „dziękuję”. Zaintere-
sowani? Dzwońcie pod 986.        bz

Zenek „Złota Rączka” Na kłopoty strażnicy

Styczeń przyniósł zmiany w kwestii przy-
znawania Karty Dużej Rodziny, dzięki której tzw.  
familie 3+ mogą liczyć na zniżki i dodatkowe 
uprawnienia zarówno w instytucjach publicznych, 
jak i w firmach prywatnych. Od tego roku o Kartę 
mogą starać się rodzice, którzy mają lub mieli na 
utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci – bez wzglę-
du na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. 
W Giżycku wniosek taki można złożyć w Punkcie 
Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego (pokój nr 7), 

Masz troje dzieci, masz prawo do Karty
możliwe jest również przesłanie formularza przez 
internet za pośrednictwem Platformy Informacji 
Usługowej Emp@tia (empatia.empips@gov.pl). 
W tym drugim przypadku warunkiem jest jednak 
posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłat-
nego profilu zaufanego. Z Karty Dużej Rodziny 
(gwarantującej zniżki m.in. na przejazdy kolejowe, 
zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek, pali-
wa czy biletów na szereg imprez) korzystają już 
ponad 2 miliony naszych rodaków.        bz

W sesji uczestniczyli 
zaproszeni goście, m.in. 
członek Zarządu Woje-
wództwa Warmińsko – 
Mazurskiego Jolanta 
Piotrowska, dyrektor 
Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej Urzę-
du Marszałkowskiego 
w Olsztynie Wiesła-
wa Przybysz i pra-
cownica ROPS Anna 
Konecko, starosta 
giżycki Mirosław 
Drzażdżewski, bur-
mistrz Giżycka Woj-
ciech Iwaszkiewicz, wójtowie okolicznych 
gmin, radni, przedstawiciele rad seniorów z Wy-
dmin, Korsz i Kętrzyna. O tym, jak polityka senio-
ralna realizowana jest w mieście nad Niegocinem 
(a w tej materii dla wielu samorządów jesteśmy 
niedoścignionym wzorem), zebranych poinfor-
mowały: dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależ-
nień i Integracji Społecznej Ewa Ostrowska, 
w swoim wystąpieniu podkreślająca rolę prężnie 
działającego Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego

Kiedyś wszyscy będziemy seniorami
O typowej porze (w ostatni piątek miesiąca), ale w nietypowym miejscu 
(sala widowiskowa GCK, a nie sala konferencyjna Urzędu Miejskiego) 
odbyła się styczniowa sesja giżyckiej Rady Seniorów. Posiedzenie 
miało wyjątkowy charakter, poświęcone było bowiem kierunkom 
polityki senioralnej w naszym województwie w najbliższych latach. 
Temat jest niezwykle istotny. Z danych statystycznych wynika 
bowiem, iż w roku 2030 w wieku poprodukcyjnym będzie co trzeci 
mieszkaniec powiatu giżyckiego. 

Uczestnicy posiedzenia w Giżyckim Centrum Kultury 

Wieku, oraz dr Katarzyna Karolska z Biura 
Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, 
która opowiadała zarówno o już funkcjonujących u 
nas formach pomocy osobom starszym (teleopie-
ka, „Koperta Życia”, Karta Dużej Rodziny), jak i o 
planach na najbliższe lata (Giżyckie Centrum Po-
koleń, Centrum Informacji Seniora 75+ i kioski tele-
medyczne). Styczniową sesję zwieńczyła dyskusja 
o największych bolączkach seniorów.   

     Bogusław Zawadzki

Fo
t. F

oto
gr

afi
a –

 To
ma

sz
 K

ar
ols

ki

… oferowanej w Punkcie Kon-
sultacyjnym Centrum Profilaktyki 
Uzależnień i Integracji Społecznej 
przy ul. Sikorskiego 3b, tel. 87/428-
51-63 (dla osób  uzależnionych, 
współuzależnionych, ich rodzin 
oraz sprawców i ofiar przemocy). 
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Duchowa uczta na złotych półmiskach
Najlepsze koncerty to takie, na których publiczność śpiewa razem z artystą. A tak właśnie było podczas 
poświątecznego koncertu kolęd w wykonaniu Violi Brzezińskiej, który odbył się 12 stycznia w kościele pw. 
Ducha Świętego Pocieszyciela. 

Pochodząca z Giżycka wokalistka przypomniała się tutejszej pu-
bliczności w najlepszy z możliwych sposobów. Repertuar sakralny 
jest bardzo bliski jej sercu – Viola nigdy nie ukrywała, że jest osobą 
głęboko wierzącą. Przez lata śpiewała i nagrywała płyty z zespołami 
„Saruel’ oraz „New Day”, występowała także na licznych imprezach o 
charakterze religijnym. Koncert „Wśród nocnej ciszy” nad Niegocinem 
był jednym z etapów styczniowej trasy po kraju naszej wokalistki. To 

była prawdziwa duchowa uczta, podczas której zaserwowano nam – 
giżycczanom – wyjątkowe świąteczne dania, przyrządzone mistrzow-
ską ręką, w dodatku podając je na złotych półmiskach. Nic dziwnego, 
że rozsmakowana publiczność dwukrotnie poprosiła o dokładkę, a ci, 
którym mimo wszystko ciągle było mało, zdecydowali się zabrać „je-
dzenie na wynos”. Po zakończeniu koncertu można było bowiem kupić 
kolędową płytę Violi.                     Bogusław Zawadzki

W wykonaniu Violi Brzezińskiej, której towarzyszył gitarowy duet, 
usłyszeliśmy najpiękniejsze polskie kolędy

Giżyckiej artystce za wspaniały koncert podziękował burmistrz Woj-
ciech Iwaszkiewicz

Kalendarz będzie uzupełniany na bieżąco – na razie znalazły 
się w nim tylko wydarzenia już potwierdzone. I tak np. w maju cze-
kają nas stałe punkty, czyli Wielkie Otwarcie Sezonu z koncertem 
uznanej szantowej formacji EKT Gdynia, będą również Ogólnopol-
skie Biegi Rodzinne, Noc Muzeów, wyścig kolarski Mazury MTB 
Giżycko oraz – oczywiście – święto naszego miasta. W ramach 
tegorocznych Dni Giżycka zaplanowano m.in. „Święto Miast Part-
nerskich” (właśnie wówczas wystąpi folkowa „Tulia”), koncert Sylwii 
Grzeszczak i Libera, Dzień Otwarty Twierdzy Boyen oraz amator-
skie zawody strongmanów. Czerwiec to festyn z okazji Dnia Dziec-
ka, Giżyckie Dni Oldtimerów, Noc Świętojańska, „Silent Disco”, 
Jarmark Świętego Brunona i Mazury Basket Weekend. Sporo bę-
dzie się działo w wakacje. Miłośników dobrego kina ucieszy wieść o 
kontynuacji „Kina Letniego”, a melomani już pewnie rezerwują sobie 
niedzielne wieczory na spotkania z muzyką organową i kameralną. 
Ponadto „pozycje obowiązkowe” w lipcu to czterodniowy „Giżycko 
Baroque Festival”,  Puchar Wyspy Giżyckiej w Biegach Ulicznych, 
festiwal „Szanty z Folkiem”, Giżyckie Święto Rowerów, Mazury Hip 
- Hop Festiwal, tradycyjna parada motocykli oraz „Jazz nad Niego-
cinem”. Sierpień rozpoczynamy w tanecznych rytmach – w trzeciej 
edycji „Giżycko” na fali disco” zagrają dla nas m.in. „Piękni i Młodzi”, 
„Weekend” oraz MIG. Chwilę później wzniesiemy się ku chmurom z 
uczestnikami „Mazury AirShow”, by wylądować tuż przed „Operacją 
Boyen” z widowiskową inscenizacją wojenną. Drugi miesiąc letniej 
kanikuły to także Piknik Rodzinny, Mazurski Festiwal Piłki Ręcznej, 
Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych i – oczywiście –  „Kolorowe 

Sezon coraz bliżej – wiemy już, co będzie się działo w Giżycku
Sylwia Grzeszczak i Liber, C-Bool, „Piękni i Młodzi” oraz „Tulia” to największe gwiazdy, które w nadchodzącym 
sezonie zobaczymy w Giżycku. Biuro Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego zaprezentowało ramowy 
kalendarz imprez. 

Zakończenie Wakacji”, podczas którego wystąpią C-Bool i Michał 
Szczygieł. We wrześniu zapraszamy zaś na Festiwal Fantastyki 
„Twierdza”, Mazurskie Targi Sportów Wodnych, zawody wędkar-
skie „Drapieżnik”, Mazurski Wyścig Kolarski MTB i Zlot Pojazdów 
Zabytkowych. Kalendarz imprez 2019 znajdą Państwo na miejskiej 
stronie internetowej mojegizycko.pl.    
                                      Bogusław Zawadzki

Żeński zespół folkowy „Tulia” będziemy mieli okazję zobaczyć już 24 maja 
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9WYDARZENIA

Przemarsz barwnego Orszaku Trzech Króli rozpoczął się pod kościołem Św. Anny, a zakończył tradycyjnie przy 
żłóbku na placu Piłsudskiego. Hasłem przewodnim tegorocznego wydarzenia były pamiętne słowa Jana Pawła 
II „Odnowi oblicze ziemi”, wypowiedziane przez Papieża - Polaka czterdzieści lat temu podczas jego pierwszej 
pielgrzymki do Ojczyzny.                                   Bogusław Zawadzki

TRZEJ KRÓLOWIE Z SIÓDMĄ WIZYTĄ W GIŻYCKU
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Na tradycyjne „Kaziuki” zaprasza Giżyckie Centrum Kultury. Tego-
roczne wydarzenie odbędzie się 3 marca (niedziela) o godz. 13.00, a 
na scenie zobaczymy Ludowy Młodzieżowy Zespół Taneczny „Trocze-
nie” (Troki), kapelę „Randez Vous” (Landwarowo) i Młodzieżowy Ze-
spół Akordeonowy (Nowa Wilejka). Bilety: 18 złotych (z Giżycką Kartą 
Mieszkańca o 20% taniej).

                bz

Na wileńską nutę

Rośnie liczba chętnych na 
spotkanie ze Stefanem Ter-
razzino (na zdjęciu). Urodzony 
w Niemczech sycylijski tancerz, 
piosenkarz, aktor i prezenter już 
13 lutego (środa), czyli w wigi-
lię Dnia Zakochanych, wystąpi 
przed giżycką publicznością. 
Bilety na „Włoskie walentynki” 
można kupić w Giżyckim Cen-
trum Kultury (70 zł, z Giżycką 
Kartą Mieszkańca o 20% taniej) 
lub… wygrać w naszym kon-
kursie. Mamy dla Państwa dwie 

wejściówki, a podarujemy je komuś, kto prawidłowo odpowie na na-
sze pytanie (przy większej liczbie odpowiedzi laureatów  wskaże los). 
Stefano Terrazzino w Giżycku będzie śpiewał, ale wszyscy wiedzą, że 
jest on  przede wszystkim mistrzem parkietu, czterokrotnym triumfato-
rem polskiej edycji „Tańca z gwiazdami”. Prosimy o podanie na-
zwisk wszystkich partnerek, z którymi artysta sięgnął 
po „Kryształową Kulę”. Na odpowiedzi czekamy do 11 lutego 
(poniedziałek) do godz. 12.00. Piszcie Państwo na adres redakcja@
gizycko.pl lub w komentarzach na naszym facebookowym profilu 
„Miesięcznik MOJE Giżycko”.                              bz

Mamy bilety na walentynki ze Stefanem!
Jeśli na ścianie w 

Państwa domu lub biurze 
po ubiegłorocznym ka-
lendarzu „ostał się” jeno 
zaczep i wyblakłe miejsce, 
służymy pomocą w zapeł-
nieniu luki. Tomasz Ka-
rolski, współpracujący z 
„Moim Giżyckiem”, wydał 
właśnie autorski kalendarz 
(już po raz drugi), którym chce się podzielić z naszymi Czytelnikami. 
W kalendarzu znajdą Państwo trzynaście unikatowych zdjęć Giżycka 
i okolic, wykonanych przez Tomka za pomocą drona. Gorąco poleca-
my, bo ta pozycja (do kupienia również w księgarni „Odeon” oraz w 
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej) wygląda znakomicie w 
każdym pomieszczeniu i na każdej ścianie! A jednocześnie ogłaszamy 
konkurs, w którym do wygrania są dwa wspaniałe kalendarze Tomasza 
Karolskiego. Rozlosujemy je wśród autorów prawidłowych odpowiedzi 
na pytanie: ile handlowych niedziel – przy założeniu, że 
zakaz handlu nie obowiązuje tylko w ostatnią niedzielę 
każdego miesiąca – przewidziano w roku 2019? Wbrew 
pozorom pytanie nie jest takie proste, warto chyba zajrzeć do podręcz-
nych terminarzyków. Na odpowiedzi czekamy do 20 lutego pod adre-
sem: redakcja@gizycko.pl.           Bogusław Zawadzki

Ten kalendarz warto mieć u siebie!

Wiemy już, kto spędzi romantyczny wieczór walentynkowy w 
restauracji „Przystań”. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
przesłali nam swoje „zakochane” zdjęcia – serce rośnie, gdy oglą-
da się taką porcję gorącego uczucia. Mieliśmy naprawdę twardy 
orzech do zgryzienia, która z nadesłanych fotografii jest najbar-
dziej „miłosna”. Po długiej naradzie zdecydowaliśmy się uhono-
rować Anetę i Pawła Monkiewiczów, którym gratulujemy 
wygrania walentynkowego vouchera o wartości 100 złotych (przy 
tej okazji serdecznie dziękujemy właścicielowi 
dwóch restauracji „Przystań” Konradowi Marczu-
kowi za ufundowanie nagrody). Z laureatami skontaktuje-
my się w najbliższych dniach. 

         Bogusław Zawadzki

Kolacja za zdjęcie – znamy laureatów konkursu!

Aneta i Paweł Monkiewiczowie – zwycięzcy naszej walentynkowej 
zabawy
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Szanowni Państwo!
Zawsze po 
finale były po-
dziękowania, 
g r a t u l a c j e , 
uściski… W 
tym roku 27. 
Finał Wielkiej 
Orkiestry Świą-
tecznej Pomo-
cy stał się symbolicznym „złamanym 
serduszkiem”, jednoczącym miliony 
ludzi. Tak trudno go podsumować. Z 
jednej strony radość, a z drugiej stro-
ny łzy. Dzięki pracy wielu wolontariu-
szy, ludzi dobrej woli, wsparciu firm, 
organizacji udało się zagrać piękny 
finał w Giżycku. Dziękuję Wam za 
wszystkie chwile, które przeżyliśmy 
w ciągu ostatnich dni. Były łzy, ra-
dość, uśmiech, jak i niepewność, czy 
w tak krótkim czasie uda się wszyst-
ko zorganizować. Udało się! Jako 
Sztab jesteśmy wdzięczni za każdą 
pogodną chwilę, za uśmiech, za do-
bre rady. W tych dniach każdy z nas 
stał się przyjacielem Fundacji WOŚP. 
Dzięki Wam udało się zebrać 96 ty-
sięcy 36 złotych i 58 groszy, a już 
wiem, że kwota będzie jeszcze wyż-
sza. Udało się pobić zeszłoroczny 
rekord, ale nie to jest najważniejsze! 
Najważniejsze jest to, że tego dnia 
wspólnie pomogliśmy małym dzie-
ciom, graliśmy razem w jednej „orkie-
strze” i że nikomu nic złego się nie 
stało. I oby tak było zawsze. Grajmy 
razem do końca świata i jeden dzień 
dłużej! Nie pozwólmy, aby agresja i 
nienawiść zniszczyły to, co było i jest 
najpiękniejsze w Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy. Grać z Wami 
wszystkimi 13 stycznia 2019 roku 
było zaszczytem.

Marta Dąbrowska 
szef Sztabu WOŚP z ekipą

Ponad 96 tysięcy złotych „dorzuciliśmy” (my, giżycczanie) w tym roku do puli Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! To świetny wynik, nowy 
giżycki rekord, choć jak wszyscy wiemy, nie o rekordy, lecz o coś znacznie cenniejszego – o zdrowie i życie najmłodszych Polaków – chodzi w 
tym wszystkim. Wynik z całą pewnością jeszcze się zmieni, albowiem wraz ze złotówkami do warszawskiej siedziby Fundacji WOŚP pojechały 
ofiarowane przez Państwa precjoza i waluta obca. Po ich wycenie, a więc za kilka tygodni, poznamy ostateczną wysokość wielkiego daru serc 
znad Niegocina, a tymczasem już dziś zapraszamy Państwa na strony 12-13 do obejrzenia zdjęć Tomasza Karolskiego z 27. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.                                  Bogusław Zawadzki

2019
96 036 ,58 zł

ZNOWU DALIŚMY (Z) SIEBIE WIĘCEJ!

2013 r. - 42 491, 67 zł 2014 r. - 37 156, 95 zł

2016 r. - 52 072, 53 zł

2017 r. - 68 272, 82 zł 2018 r. - 95 358, 53 zł

2015 r. - 35 354, 68 zł



12 WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

GIŻYCCZANIE ZAGRALI BEZ FOCHA, BO          POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE



13WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

GIŻYCCZANIE ZAGRALI BEZ FOCHA, BO          POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE
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Przed nami „Bitwa zimowa na Mazurach”, czyli preludium do sierpniowej „Operacji Boyen”. W niedzielę, 3 lutego, zapraszamy wszystkich do 
lasu miejskiego na widowiskowe starcie wojsk rosyjskich i niemieckich, podczas którego te drugie będą próbowały wyprzeć te pierwsze (czyli tak 
jak 104 lata temu na wschodnich krańcach Prus). Inscenizacja rozpocznie się o godz. 13.30, ale do lasu miejskiego warto przybyć już w samo 
południe. Wówczas odbędzie się bowiem uroczyste otwarcie, prezentacja grup rekonstrukcyjnych oraz pokaz sprzętu i wyszkolenia żołnierzy 15. 
Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i sojuszniczych wojsk NATO. Około godz. 12.30 planowane są konkursy dla publiczności, a o 14.00 rozpocz-
nie się biesiada muzyczna przy ognisku.                              bz

W niedzielę zimowa bitwa w lesie

Od jedenastu lat przy parafii pw. Św. Maksymiliana Marii 
Kolbego działa Klub Seniora Wilanów. Niegdyś należało do nie-
go 27 osób, obecnie jest nieco mniej liczny, ale nadal bardzo 
aktywny. Klubowi przewodniczy Stefania Makowczenko 
- Bielecka, a spotkania członków odbywają się w każdy po-
niedziałek o godz. 10.00 w salce parafialnej. W styczniu z wi-
lanowskim Klubem Seniora spotkała się współpracująca z nim 
Ewa Ostrowska, dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i 
Integracji Społecznej. 

                bz

Na Wilanowie też jest Klub Seniora

Wszystko co dobre szybko się kończy. Dwutygodniowa laba to już także historia, czas wracać do książek i pocieszać się myślą, że – jak śpiewał 
Kabaret OT.TO - „jeszcze tylko luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i…”. A na pożegnanie tegorocznych ferii garść fotograficznych wspomnień 
z zimowego wypoczynku z Giżyckim Centrum Kultury oraz Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. Bogusław Zawadzki

Ferie, ferie i po feriach. Oby do wakacji!
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SZKOŁY PODSTAWOWE
 

1. Milena Filipek (SP 1)
2. Jakub Czerech (SP 1)

3. Gabriela Fok (SP 3) i Aurelia Wojciechowska - Kwas (SP 1)
Wyróżnienia: Kamil Kasperowicz (SOS-W), Zuzanna Pacheco - 
Macias (SP 3), Michał Szrejder (MOS), Julia Pietkiel (SP 4), Ryszard 
Kosecki (SP 4), Sabina Pawlik (SP 3) i Weronika Żołądek (SP 4)

 

„Kalendarz Profilaktyczny” to 
„dziecko” Ewy Ostrowskiej, sze-
fowej Centrum Profilaktyki Uzależnień 
i Integracji Społecznej w Giżycku. Wy-
dawany jest od kilku lat i od samego 
początku cieszy się ogromnym „wzię-
ciem” zarówno w instytucjach, firmach, 
szkołach, jak i wśród osób prywatnych. 
W tegorocznym kalendarzu tradycyj-
nie znalazły się prace uczestników 
plastycznego konkursu profilaktycz-
nego. Komisja pod przewodnictwem 
Ewy Ostrowskiej, biorąc pod uwagę 
kreatywność, oryginalność, zawartość 

merytoryczną i estetykę wykonania, nagrodziła 19 uczestników.  
                                      bz

Z konkursu na karty kalendarza
Czy mają już Państwo „Kalendarz Profilaktyczny 2019”? Jego oficjalna prezentacja miała miejsce 8 stycznia, a 
towarzyszyło jej wręczenie nagród w konkursie na plakat profilaktyczny. Wzięło w nim udział 43 uczestników w 
dwóch kategoriach wiekowych. 

Triumfatorka młodszej kategorii Milena Filipek odbiera gratulacje od 
jurorów. Od lewej: Maciej Ambroziak, Janina Knap, Wojciech Iwasz-
kiewicz, Ewa Ostrowska, Ewa Kolankiewicz i Dariusz Gajownik

SZKOŁY PODSTAWOWE Z ODDZIAŁAMI 
GIMNAZJALNYMI ORAZ SZKOŁY ŚREDNIE

 
1. Klaudia Heksel (ZSEiI)

2. Klaudia Augustyn (SP 2)
3. Daria Radecka (SP 2), Aleksandra Pych (SP 2)

Wyróżnienia: Dominika Sienkiewicz (SP 2), Jerzy Pikciun (SP 2), 
Maciej Pikus (SP 2) i Michał Płatosz (SP 1)

To był cios wymierzony w samo serce nie tylko gi-
życkiego sportu, także w serce Giżycka. 26 stycz-
nia odszedł od nas Karol Chmielewski. Człowiek, 
o którym cokolwiek dobrego by nie powiedzieć, 
zawsze będzie za mało. Ikona giżyckiego sportu, 
przy której wychowały się pokolenia zawodników, 
trenerów, działaczy i kibiców. Wielokrotnie nagra-
dzany i wyróżniany, od zawsze bez reszty oddany 
sportowi. W młodości jako czynny zawodnik, po-
tem jako działacz - społecznik, następnie jako szef 
(a później pracownik) miejskiej placówki zajmują-
cej się kulturą fizyczną. To właśnie na Jego bar-
kach spoczywała organizacja wszystkich rozgry-
wek na czele z ligami amatorskimi, w których co 
roku uczestniczyło kilkuset giżycczan. Po przej-
ściu na emeryturę pozostał w sporcie, koordynu-
jąc wydarzenia (od gminnych po wojewódzkie), 
organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. 
Każdy pogubiłby się w tych wynikach i tabelkach, 
pomylił mistrzostwa regionu i rejonu, zatracił w 
stertach kwitów. Ale nie Pan Karol! On był w swo-
im żywiole. „Co ja na to poradzę, że tak bardzo ko-
cham sport?” – mówił dwa lata temu w wywiadzie 
dla „Mojego Giżycka”. 
Ten sport, tak przez Niego uwielbiany, właśnie zo-
stał sierotą…                             Bogusław Zawadzki

POŻEGNALIŚMY KAROLA CHMIELEWSKIEGO
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Burmistrz Miasta Giżycka informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Dokumentem potwierdzającym przekształcenie gruntów stanowiących 
dotychczas własność Gminy Miejskiej Giżycko jest zaświadczenie wydawane przez Burmistrza Miasta Giżycka. Zaświadczenie wydawane 
jest z urzędu (nieodpłatnie, w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia) na wniosek właściciela (opłata skarbowa w wysokości 50 zł w 
terminie czterech miesięcy od otrzymania przez Urząd wniosku) lub na wniosek właściciela, uzasadniony potrzebą dokonania czynności 
prawnych, mających za przedmiot lokal (np. sprzedaż, ustanowienie hipoteki) bądź ustanowienia odrębnej własności lokalu (opłata skar-
bowa w wysokości 50 zł w terminie 30 dni od otrzymania przez Urząd wniosku). Wzór wniosku można pobrać w Punkcie Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego (pokój nr 7), w pokoju nr 215 lub z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko (bip.gizycko.pl). Do 
każdego wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Wnioski można składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta (pokój 
nr 7) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Giżycku, aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

OGŁOSZENIE URZĘDU MIEJSKIEGO W GIŻYCKU

ZANIM WEJDZIESZ NA LÓD
1. Zapoznaj się z warunkami lodowymi oraz prognozą pogody. Nigdy 
nie wchodź na lód podczas dodatnich temperatur!
2. Nie wchodź na lód samemu! Jeżeli już podejmiesz takie ryzyko to 
poinformuj najbliższe Ci osoby o Twoim planie, dokąd idziesz i o której 
zamierzasz wrócić.
3. Zadbaj o to, aby mieć ze sobą naładowany telefon w wodoodpornym 
opakowaniu.
4. Twój ubiór powinien być ciepły, lecz nie krępujący Twoich ru-
chów. Doskonale do tego nadają się suche lub półsuche ska-
fandry wypornościowe. Ci, którzy nie mają takich skafandrów, 
mogą ubrać zwykłą kamizelkę ratunkową bądź asekuracyjną. 
5. Zaopatrz się w kolce lodowe! Sprzęt, który kosztuje od 30 zł, może 
uratować Ci życie. Po załamaniu się lodu woda, która wypływa na jego 
powierzchnię, powoduje, że jest szalenie ślisko. Wydostanie się bez 
takich kolców jest bardzo trudne.

KIEDY JESTEŚ NA LODZIE
1. Gdy lód zaczyna trzeszczeć, połóż się, by rozłożyć cię-
żar ciała i zacznij się wycofywać drogą, którą szedłeś. 
2. Idąc w grupie pamiętaj, aby nie maszerować jeden obok drugiego, 
lecz w kilkumetrowych odstępach.
3. Jeśli lód się załamie i wpadniesz do wody, staraj się zachować 
spokój. Oprzyj łokcie na lodzie, spróbuj się podciągnąć i wydostać 
na taflę. Nie wstawaj od razu! Przeturlaj się w kierunku, z którego 
przyszedłeś. 

NIE IGRAJMY Z ŻYCIEM! – PRZESTRZEGAJĄ RATOWNICY
O tym, że wchodzenie na lód zimą może się skończyć 
bardzo niedobrze, wiedzą chyba nawet przedszkolaki. 
Niemniej co roku amatorów mocnych wrażeń – 
także tych wjeżdżających na zamarznięte akweny 
samochodami – nie brakuje. Czy istnieje w ogóle coś 
takiego jak bezpieczny lód?

– Niektórzy twierdzą, że tylko ten w postaci kostek w szklaneczce z 
drinkiem przed kominkiem – uśmiecha się Jarosław Sroka, dyrek-
tor Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. – Generalnie 
wchodzenie zimą na lód zawsze niesie za sobą pewne ryzyko, bo gru-
bość pokrywy może być różna na niewielkiej przestrzeni.  

MOPR na swojej stronie internetowej zamieściło niedawno „ABC 
bezpieczeństwa na lodzie”. Czytamy w nim m.in., że na powstanie so-
lidnej pokrywy lodowej wpływ mają m.in.: ujemna temperatura powie-
trza, znikomy wiatr (lub jego brak), odpowiednio wychłodzona woda, 
a także głębokość akwenu, nurt wody, rodzaj dna, falowanie i opady. 
„ABC” zawiera także ogólne wskazówki dla wszystkich miłośników spa-
cerów po lodzie. 

– Nie igrajmy z życiem! – przestrzegają ratownicy. – Pamiętajmy, że 
lód to woda, a woda to żywioł, w walce z którym niejeden śmiałek stracił 
to, co miał najcenniejsze.                         Bogusław Zawadzki

GDY RATUJESZ
1. Nigdy nie biegnij w kierunku ofiary! Lód w tym miejscu może być 
słaby.
2. Wezwij pomoc – numery alarmowe to 601-100-100, 984, 112, 997, 
998, 999!
3. Nigdy nie podawaj ręki osobie będącej w wodzie! Aby jej pomóc wy-
korzystaj linę, gałąź, kurtkę lub cokolwiek co zapewni Ci bezpieczny 
dystans.
4. Jeżeli jest taka możliwość, przebierz poszkodowanego w suche 
ubranie.
5. Osobom wyziębionym nie należy podawać alkoholu! Czekolada, cu-
kierki i ciepły napój mogą pomóc w tej sytuacji.

WYTRZYMAŁOŚĆ LODU

Kolce lodowe są pomocne w wydostaniu się z lodowatej wody
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R  E  P  E  R  T  U  A  R
1 LUTEGO (PIĄTEK)
15.30 „Aquaman”
18.30 „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”
20.30 „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”

2 LUTEGO (SOBOTA)
12.30 „Aquaman”
15.30 „Aquaman”
18.30 „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”
20.30 „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”

3 LUTEGO (NIEDZIELA)
12.00 „Aquaman”
15.00 „Aquaman”
18.00 „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”
20.00 „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”

6 LUTEGO (ŚRODA)
17.15 „Aquaman”
20.00 „Bohemian Rhapsody”

8 LUTEGO (PIĄTEK)
14.15 „Lego Przygoda 2”
16.15 „Lego Przygoda 2”
18.30 „Planeta Singli 3”
20.45 „Planeta Singli 3”

9 LUTEGO (SOBOTA)
11.15 „Aquaman”
14.00 „Lego Przygoda 2”
16.00 „Lego Przygoda 2”
18.30 „Planeta Singli 3”
20.45 „Planeta Singli 3”

10 LUTEGO (NIEDZIELA)
10.45 „Aquaman”
13.30 „Lego Przygoda 2”
15.30 „Lego Przygoda 2”
18.00 „Planeta Singli 3”
20.15 „Planeta Singli 3”

14 LUTEGO (CZWARTEK)
16.30 „Planeta Singli 3”
18.45 „Planeta Singli 3”
21.00 „Planeta Singli 3”

MARATON W GIŻYCKU POPRZEDZI HOLLYWOODZKĄ GALĘ
Luty to miesiąc szczególny dla miłośników dobrego kina, albowiem 

właśnie wtedy w dalekim Los Angeles corocznie przyznawane są pre-
stiżowe „Oscary”. Nic zatem dziwnego, że lutowy repertuar giżyckiego 
kina „Nowa Fala” opiera się właśnie na superprodukcjach, które pod 
koniec miesiąca powalczą o statuetki Amerykańskiej Akademii Sztuki i 
Wiedzy Filmowej. Giżycczan czeka m.in. „Maraton Oscarowy”, na który 
zapraszamy w wieczór poprzedzający galę w Hollywood. Obejrzymy 
wówczas trzy filmy: „Green Book”, „Vice” i naszą „Zimną wojnę”, nomi-
nowaną w tym roku aż w trzech kategoriach. W lutym przypomnimy so-
bie także innych pretendentów do „Oscara”, czyli „Narodziny gwiazdy” i 
„Bohemian Rhapsody”, a na sporą frekwencję można będzie zapewne 
liczyć także podczas wyświetlania najnowszego filmu Patryka Vegi 
„Kobiety mafii 2”, który na statuetkę w Los Angeles nie ma wprawdzie 
szans, ale Vega to Vega – kina zawsze zapełnia do ostatniego miejsca. 

Na zakończenie nasz comiesięczny 
konkurs. Dziś pytamy o rok, w 
którym po raz pierwszy przy-
znano „Oscary”. Odpowiedzi 
wysyłajcie na adres: redakcja@
gizycko.pl lub zostawiajcie w ko-
mentarzach na facebooku („Miesięcznik MOJE Giżycko”). Do wygrania 
jak zwykle 10 biletów do kina. Laureatami styczniowej zabawy zostali: 
Wiktoria Głowacz, Natalia Żelechowska, Teresa Kar-
wowska - Łukasik, Ewelina Parzych, Karol Orłowski, 
Łukasz Puła, Kamil Bacewicz, Karolina Maziarz, Michał 
Sadłos i Malwina Marzec. Gratulujemy! Rezerwacji na wybrane 
przez siebie filmy mogą Państwo dokonać pod nr. tel. 0-22/357-78-00.

                                                     Bogusław Zawadzki

15 LUTEGO (PIĄTEK)
14.00 „Lego Przygoda 2”
16.00 „Bumblebee”
18.30 „Planeta Singli 3”
20.45 „Planeta Singli 3”

16 LUTEGO (SOBOTA)
14.00 „Lego Przygoda 2”
16.00 „Bumblebee”
18.30 „Planeta Singli 3”
20.45 „Planeta Singli 3”

17 LUTEGO (NIEDZIELA)
13.30 „Lego Przygoda 2”
15.30 „Bumblebee”
18.00 „Planeta Singli 3”
20.15 „Planeta Singli 3”

20 LUTEGO (ŚRODA)
17.30 „Narodziny gwiazdy”
20.00 „Władca Paryża”

22 LUTEGO (PIĄTEK)
14.00 „Asteriks i Obeliks. 
            Tajemnica magicznego wywaru”
16.30 „Planeta Singli 3”
18.30 „Kobiety mafii 2”
21.00 „Kobiety mafii 2”

23 LUTEGO (SOBOTA)
14.00 „Asteriks i Obeliks. 
            Tajemnica magicznego wywaru”
16.30 „Planeta Singli 3”
18.30 „Kobiety mafii 2”
21.00 „Kobiety mafii 2”

24 LUTEGO (NIEDZIELA)
13.30 „Asteriks i Obelisk. 
            Tajemnica magicznego wywaru”
16.00 „Kobiety mafii 2”
MARATON OSCAROWY
18.30 „Zimna wojna”
            „Green Book”
            „Vice”

27 LUTEGO (ŚRODA)
17.30 „Kobiety mafii 2”
20.00 „Kobiety mafii 2”



18 KULTURA

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

Miłośników teatru z pewnością nie musimy specjalnie przekonywać 
do tego, by 6 marca o godz. 19.00 złożyli wizytę w Giżyckim Centrum 
Kultury. Na ten dzień zaplanowany jest bowiem spektakl „Mężczyzna 
idealny”, określany mianem komedii terapeutycznej. To historia tele-
wizyjnego showmana, który zgłasza się na kurację do kliniki leczenia 
męskich nerwic. Placówką kieruje ekscentryczny profesor, stosujący – 
oględnie mówiąc – dość niekonwencjonalne metody, a jedną z jego 
podwładnych jest szalona pani doktor, owładnięta ideą stworzenia ide-
alnego „samca”, zdolnego przetrwać epokę nadchodzącego matriar-
chatu. Pierwszy „egzemplarz ideału” lekarce udało się „wyhodować” 
– niestety, ma on wiele wad i wymaga udoskonalenia… 

Autorzy spektaklu gwarantują widzom świetną zabawę w zna-
mienitym towarzystwie, albowiem „Idealny mężczyzna” to spektakl 
w gwiazdorskiej obsadzie. Wprawdzie wciąż nie wiadomo dokładnie, 
kto wystąpi na „deskach” Giżyckiego Centrum Kultury, ale „wróble 
ćwierkają”, że prawdopodobnie spotkamy się z Małgorzatą Le-
wińską, Michałem Milowiczem, Piotrem Pręgowskim i 
Maciejem Damięckim (wymiennie w przedstawieniu grają także: 
Krzysztof Ibisz, Katarzyna Cichopek, Jacek Kawalec, 
Artur Dziurman, Tadeusz Ross, Ewa Lorska i Andrzej 
Zaborski). Od 14 lutego bilety na spektakl (60 zł, z Giżycką Kartą 
Mieszkańca – zniżka o 20%) można będzie kupić w Giżyckim Centrum 
Kultury. Można je również wygrać w naszym konkursie. Dwie wejściów-
ki rozlosujemy spośród autorów prawidłowych odpowiedzi na pytanie: 
którzy z wymienionych aktorów zagrali w kręconym 
w Giżycku w roku 1985 miniserialu „Żuraw i czapla”? 
Piszcie na adres: redakcja@gizycko.pl, na odpowiedzi czekamy 
do 20 lutego.                                            Bogusław Zawadzki

„Mężczyzna idealny” 
przyjedzie do Giżycka

„Legendy mazurskie” – taki tytuł nosi wystawa malarstwa Jani-
ny Knap, na którą zapraszamy 22 lutego (piątek) o godz. 18.00 do 
warsztatu zbrojmistrza na terenie giżyckiej twierdzy. Ekspozycji, zor-
ganizowanej w ramach „Kuźni rzemiosła i sztuki twierdzy Boyen”, to-
warzyszyć będzie koncert zespołu „Masovia Jazz Quintet”. Słów kilka 
a autorce. Janina Knap jest absolwentką Liceum Sztuk Plastycznych 
w Supraślu i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na co dzień zaj-
muje się projektowaniem grafiki do książek, podręczników szkolnych, 
gazet, akcydensów oraz na potrzeby reklamy. Ponadto jest ilustratorką 
podręczników szkolnych dla dzieci, bajek, trudni się ilustracją specjali-
styczną (medycyna, stomatologia, ilustracje do podręczników z biolo-
gii), a także fotografią komercyjną i artystyczną. Od jedenastu lat jest 
współorganizatorką pleneru malarskiego w Supraślu, obecnie na stałe 
mieszka w Rydzewie.                  bz

Malarstwo przy dźwiękach jazzu
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PODRÓBKA CZY NIE? CO SPRAWDZIĆ?
1. Tożsamość sprzedawcy. Zwróć szczególną uwagę na: na-
zwę firmy, adres siedziby, dane kontaktowe oraz - o ile to jest możliwe 
- numer identyfikacyjny, tj. KRS.
2. Informacja o prawach konsumenta. Interne-
towi sprzedawcy są zobligowani do informowania konsu-
mentów o przysługujących im prawach. Informacji szukaj 
w regulaminie przedsiębiorcy.
3. Opinie. Korzystając z nazwy sklepu internetowego, wyszukaj opi-
nii innych konsumentów na forach internetowych. Z ostrożnością pod-
chodź do zbyt pozytywnych komentarzy, mogą być działaniem samego 
przedsiębiorcy.
4. Strona ze znakiem zaufania. Większość znaków zaufania 
jest przyznana na szczeblu krajowym, dlatego mogą być nieczytelne 
dla konsumentów z innego kraju. Aby mieć jednak pewność, że ozna-
czenie nie zostało sfałszowane, należy sprawdzić stronę internetową 
jednostki przyznającej wyróżnienie.
5. Wygląd strony internetowej. Często strony internetowe 
sprzedające nieoryginalne towary nie wyglądają profesjonalnie. We-
ryfikując sprzedawcę zwróć uwagę na: literówki, błędy gramatyczne 
oraz jakość zdjęć sprzedawanych produktów.
6. Zdjęcie produktu. Dokładnie przyjrzyj się produktowi widnie-
jącemu na zdjęciu – może to pomóc w identyfikacji podróbki. Często 
sprzedawcy na stronach internetowych wstawiają faktyczne zdjęcia 
wysyłanych towarów. Kupując należy zwrócić szczególną uwagę, 
czy logo zamieszczone na produkcie jest umieszczone we właściwym 
miejscu oraz czy nie odbiega od oryginału.
7. Cena produktu. Cena jest zbyt piękna, aby była prawdziwa? 
Faktyczną wartość rzeczy można sprawdzić na oficjalnej stronie firmy. 
Jeżeli różnica jest duża, należy podejrzewać, że produkt może być fał-
szywy (np. oryginalne buty kosztują 349 zł, a my znajdziemy je w cenie 
119 zł).
8. Autoryzowane punkty sprzedaży detalicznej. Niektóre 
firmy publikują na swoich stronach internetowych punkty, w których mo-
żesz kupić ich markowe produkty.

JAK UNIKNĄĆ PODRÓBEK I JAK SPRAWDZIĆ JAKOŚĆ SIECI?
Powiatowy rzecznik konsumentów w Giżycku 
Katarzyna Tota - Leszczyńska (na zdjęciu) podpowiada 
dziś, na co zwrócić uwagę podczas dokonywania 
zakupów, aby uniknąć podrabianych produktów. 
Informuje również o nowym urządzeniu, które 
umożliwia sprawdzenie jakości usługi dostępu do 
internetu. 

9. Bezpieczna płatność. Zwróć uwagę na to, czy połączenie 
z daną stroną internetową jest szyfrowane i uniemożliwia podsłucha-
nie. Najszybciej zweryfikujemy to na pasku adresu, który powinien roz-
poczynać się od https://, a tuż obok powinna znajdować się ikona 
zamkniętej kłódki. Płatność kartą kredytową stanowi najbezpieczniej-
szą formę uiszczania należności w innym kraju Unii Europejskiej. W sy-
tuacji, gdy druga strona nie wywiązuje się z umowy masz możliwość 
zgłoszenia się do banku o wszczęcie procedury obciążenia zwrotnego 
(tzw. charge back). Unikaj przekazów pieniężnych. 
10. Produkty odnawiane. Są to towary, który były już wcześniej 
używane, jednak ze względu na wadę zostały zwrócone przez pierw-
szego kupca, naprawione oraz powtórnie sprzedane. Mogą różnić się 
od nowych produktów skróconym okresem trwania rękojmi. Przed za-
kupem ich cenę warto porównać z oryginalnymi produktami.

Jak zrezygnować?
Jeżeli zapłaciłeś kartą kredytową, skontaktuj się ze swoim bankiem, 

prosząc o dokonanie zwrotu, za pomocą procedury „charge back”. Jeżeli 
produkt, który kupiłeś, został zatrzymany przez służbę celną, skontaktuj się 
z przedsiębiorcą żądając zwrotu kosztów. Jeżeli nie minęły 2 tygodnie, 
a dokonałeś zakupu przez internet, możesz go zwrócić.

***
NARZĘDZIE DO MONITOROWANIA JAKOŚCI 

INTERNETU

Od 1 grudnia 2018 r. możemy korzystać z mechanizmu, który zo-
stał certyfikowany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
System pomiarowy PRO Speed Test umożliwia sprawdzenie jakości 
usługi dostępu do internetu świadczonej przez dostawcę w sieciach 
stacjonarnych i mobilnych. Certyfikowany mechanizm to szansa dla 
konsumentów na sprawdzenie, czy usługa dostępu do internetu jest 
świadczona przez dostawcę zgodnie z umową. W odróżnieniu od in-
nych narzędzi dostępnych w sieci aplikacja PRO Speed Test weryfiku-
je, w jakich warunkach był realizowany pomiar. Sprawdza m.in. takie 
elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność 
aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu w tle, liczbę urzą-
dzeń w sieci domowej użytkownika. Mechanizm składa się z serwisu 
internetowego oraz aplikacji na komputery stacjonarne, aplikacji WEB 
i mobilnych (działających na systemach Android oraz iOS). Pomiar 
wykonany za pomocą mechanizmu pozwala stwierdzić nienależyte 
wykonanie umowy i skuteczne dochodzenie roszczeń konsumenta wo-
bec dostawcy usług. Natomiast z uwagi na uwarunkowania prawne i 
techniczne wyniki pomiarów uzyskane za pomocą aplikacji WEB oraz 
aplikacji mobilnych mają przede wszystkim walor informacyjny.

Jak wykonać pomiar certyfikowany:
* wejdź na stronę: pro.speedtest.pl, zarejestruj się, a następnie 
pobierz, zainstaluj i uruchom aplikacje na komputerze z systemem 
Windows
* stosując się do informacji wyświetlanych w aplikacji wykonaj pomiar 
certyfikowany
* wykonaj kolejne pomiary certyfikowane, aby uzyskać co najmniej po 6 
wyników w 2 cyklach dobowych 
* wygeneruj raport w formacie PDF za pomocą odpowiedniej funkcji 
aplikacji

Dostawca usługi dostępu do internetu powinien wskazać prędkości 
pobierania i wysyłania danych. Informacje takie znajdziemy w umowie, 
regulaminie świadczenia usług, w regulaminie promocji lub też w cen-
niku.
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PIÓRKIEM 

BOCZONIA 
ALBO ALBO

Kobieta jest jak kocica
(o czym wiadomo z góry),

albo czule się łasi,
albo wystawia pazury.

CENNA PRZESTROGA
Niech nie pozuje do zdjęcia, 
kto pełni funkcje publiczne, 

bo kiedyś te fotografie
okażą się skandaliczne.

CENNA RADA
Zacznij się leczyć, 
gdy jesteś zdrowy, 
jak zachorujesz,

będziesz miał z głowy.

HOMOŚLUBY
Gdy już ten „dżender” prezydent podpisze,

to zaklnę wtedy: „do kata”, 
bo się ukażą afisze, 

że chłop będzie zamężny, a baba żonata.

CZASEM
Nawet największej świni
zależy czasem na opinii.

CZŁOWIEK „POMNIK”
Zawzięcie krzyczy wokół:
postawcie mnie na cokół!

DAMY
Bywają takie kobiety, 
którym pasują walety.

Natomiast damy z klasą
pasują tylko asom. 

DĄŻENIA GOLCÓW
Najbardziej nadzy
chcą być u władzy, 

bo przy korycie
dostatnie życie.

DWA SŁÓWKA
O polityce rzec można dwa słówka: 

wielka gnojówka!

EROTYCZNY CZWOROKĄT
On z kochanką, ona z gachem, 
ale wciąż pod jednym dachem.

O tym, że kowalstwo to profesja ginąca, 
wiemy wszyscy. Być może organizowane w 
twierdzy Boyen „Mazurskie spotkania z ko-
walstwem” sprawią, iż młode pokolenie zain-
teresuje się tym niełatwym rzemiosłem i do-
czekamy się jeszcze wielkich mistrzów młota.  
Pilotażowe zajęcia, zaplanowane na 27 lu-
tego (godz. 9.00 - 14.00), poprowadzi wy-
kwalifikowany kowal Andrzej Karpiński. 
W trwających 90 minut płatnych warszta-
tach (koszt: 5 zł/osobę) mogą wziąć udział 
uczniowie szkół ponadpodstawowych (szkoły 
średnie, branżowe, szkoły policealne) i klas 
gimnazjalnych oraz uczniowie klas VI – VIII 
szkół podstawowych. Ilość grup (każda może 
liczyć max. 30 osób) jest ograniczona, obo-
wiązuje wcześniejsza rezerwacja mailowa 
lub telefoniczna. Rezerwacje do 15 lutego 

I Ty możesz wykuć podkowę

przyjmuje Dorota Czegiel (tel. 798-
612-841, e-mail: dorota.czegiel@gck.
gizycko.pl). W programie zajęć przewi-
dziano teoretyczny wstęp na temat rzemio-
sła kowalskiego (zapoznanie z warsztatem 
kowala, podstawowe pojęcia oraz omówienie 
zasad BHP, tradycje kowalskie na przeło-
mie XIX i XX wieku, kowal – ginący zawód 
i główne kierunki w kowalstwie) oraz część 
praktyczną, czyli pokaz kucia przy palenisku 
i samodzielne wykonywanie czynności przez 
uczniów. Oczywiście pod nadzorem kowala. 
Dodatkowe atrakcje to ognisko, przy którym 
będzie można ogrzać się lub upiec kiełbaskę 
(prowiant we własnym zakresie) oraz moż-
liwość samodzielnego zwiedzania twierdzy 
Boyen po zajęciach.

                   Bogusław Zawadzki

Pod koniec stycznia w Giżycku rozpo-
częła się akcja sterylizacji wolno żyjących i 
domowych kotek. Jej celem jest ograniczenie 

Będą kociaki? Zdecyduj za kotkę
urodzeń zwierząt, w przyszłości w większości 
skazanych m.in. na bezdomność i prześlado-
wania ze strony ludzi. Zabiegi – podobnie jak 

w przypadku akcji chipowa-
nia psów, o której informo-
waliśmy w poprzednim nu-
merze – wykonywane są w 
giżyckich gabinetach wete-
rynaryjnych, a ich koszty po-
krywa Urząd Miejski. Liczba 
refundacji jest jednak ogra-
niczona, warto zatem jak 
najszybciej podjąć decyzję 
w sprawie potencjalnego po-
tomstwa swojej pupilki. Za-
interesowanych zapraszamy 
do pokoju nr 110 w Urzędzie 
Miejskim (pierwsze piętro).                                                                        
        bz
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Informacja o rekrutacji do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych 
na rok szkolny 2019/20

KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
§ 1.

Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko: 
1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola lub szkoły podstawowej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału 
przedszkolnego w szkole) – 5 pkt
2) kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą – 15 pkt. w przypadku obojga rodziców/
prawnych opiekunów i 5 pkt. w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium; 
3) kandydaci do przedszkoli w wieku 3 - 5 lat – 5 pkt
4) kandydaci do przedszkoli, których rodzeństwo uczęszcza do szkoły mającej w swoim obwodzie dane przedszkole lub kandydaci mieszkający w 
obwodzie szkoły podstawowej, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego tej szkoły – 3 pkt
5) deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 7 godzin – 6 pkt
6) szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do przedszkola w tym zmiana miejscowości 
zamieszkania – 2 pkt

§ 2.
W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice lub prawni opiekunowie składają oświadczenia dołączane do wniosku o 
przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
Składanie wniosków        1 - 29 marca (postępowanie uzupełniające: 3 - 5 czerwca)
Weryfikacja wniosków przez komisję     1- 5 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 6 - 7 czerwca)
Podanie do publicznej wiadomości list 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych    8 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 10 czerwca
kandydatów       
Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia do placówki      9 - 12 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 11 - 12 czerwca)
Podanie do publicznej wiadomości list 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 1    5 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 13 czerwca)

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS  PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
§1.

Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podsta-
wowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko: 
1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej lub do klas gimnazjum prowadzonych w danej szkole podstawowej – 5 pkt.; 
2) kontynuacja nauki przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, którym organ wykonawczy gminy 
nie wskazał miejsca realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w danej szkole – 5 pkt.; 
3) kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą zlokalizowaną w obwodzie szkoły – 3 pkt.; 
4) w obwodzie szkoły podstawowej, do której rodzice lub prawni opiekunowie chcą zapisać dziecko, zamieszkują krewni dziecka, którzy wspierają rodziców 
lub prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt.; 
5) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola położonego w obwodzie danej szkoły podstawowej – 3 pkt.; 
6) kandydaci, których rodzice lub prawni opiekunowie są absolwentami danej szkoły – 1 pkt. 

§ 2.
W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1 rodzice lub prawni opiekunowie składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie 
do szkoły podstawowej. 
UWAGA! Rekrutacji do klas 1 szkół podstawowych podlegają wyłącznie dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szko-
ły. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia.   

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Składanie wniosków       1 marca – 5 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 25 kwietnia – 10 maja)
Składanie wniosków do oddziałów sportowych    1 marca do dnia ustalonego przez dyrekcję szkoły (postępowanie   
        uzupełniające: od 25 kwietnia do dnia ustalonego przez dyrekcję szkoły)
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej 
(oddziały sportowe)       terminy ustala dyrekcja szkoły
Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów 
z pozytywnymi wynikami prób sprawności fizycznej   terminy ustala dyrekcja szkoły
Weryfikacja wniosków przez komisję     8 – 11 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 13 – 14 maja)
Podanie do publicznej wiadomości list zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych  kandydatów     12 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 15 maja)
Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia do placówki      15 – 23 kwietnia (postępowanie uzupełniające: 16 – 17 maja)
Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych     24 kwietnia (postępowanie uzupełniające: do 31 sierpnia)
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Mamy już za sobą rok (teraz 
w zasobach archiwalnych wspo-
mnień) licznych wydarzeń jubile-
uszowych. Wiele tych wydarzeń, 
krajowych i regionalnych odbywa-
ło się w atmosferze wspomnień i 

celebrowania okoliczności stulecia odzyskania niepodle-
głości Polski. W kręgach lotniczych (wojskowych i cywil-
nych) świętowaliśmy również dorobek 100 lat Lotnictwa 
Polskiego.

Na Warmii i Mazurach, oprócz  regionalnych i lokalnych 
wydarzeń rangi państwowej, mieliśmy znaczące jubileusze 
lotnicze, w tym najważniejsze wydarzenie sezonu Krainy 
Wielkich Jezior Mazurskich – dwudziesta (jubileuszowa) 
edycja „Mazury AirShow”, czyli największe cywilne pokazy 
lotnicze w Polsce i jedyne tego typu w Europie, realizowane 
w wyjątkowej scenerii mazurskiej w Giżycku nad jeziorem 
Niegocin. 

Wprawdzie 20 lat to dopiero 1/5  ze stulecia lotnictwa 
polskiego, jednak najdłużej 
w Polsce realizowane poka-
zy lotnicze i ich międzynaro-
dowe znaczenie promocyjne 
zostały wyjątkowo docenione. 
Do wielu wcześniejszych do-
wodów uznania (trofeów) w 
2018 roku doszedł wyjątkowo 
satysfakcjonujący. Podczas 
Centralnych Obchodów 
100 lat Lotnictwa Polskie-
go w Warszawie „Mazury 
AirShow” wyróżniono „Błę-
kitnymi Skrzydłami”. To wy-
jątkowy dowód uznania Kapi-
tuły, reprezentującej Krajową Radę Lotnictwa oraz redakcję 
miesięcznika „Skrzydlata Polska”. 

Co z tego wynika? Co może z tego wynikać? A może 
wprost: co chciałbym przy tej okazji zauważyć? Panie Mar-
szałku (Warmii i Mazur), Panie Burmistrzu (Giżycka), Miesz-
kańcy Krainy Wielkich Jezior a szczególnie miasta i gminy 
Giżycko! Czyż to nie jest powód do dumy, nie tylko dla or-
ganizatorów? Od dwudziestu lat  organizując mazurskie 
pokazy marzę o tym, aby każdy z mieszkańców regionu, 
ale i wielu życzliwie wspierających nas  sympatyków Mazur 
miało poczucie identyfikacji własnego sukcesu z tego, co 
razem osiągnęliśmy. Wielokrotnie spotykałem się z perso-
nalnymi dowodami uznania. Wyróżniono mnie „Medalem za 
Zasługi dla Giżycka”. W ludzkiej naturze jest to przyjemne 
i jestem wdzięczny za taką ocenę mojej osoby, jednak nie 
czuję się z tym dobrze, bo „Mazury AirShow” to nie Sta-
nisław Tołwiński. Jestem tylko pomysłodawcą, inicjatorem 
i głównym organizatorem wszystkich naszych mazurskich 
pokazów . To nie indywidualna dyscyplina jak boks czy  za-
pasy, a ewidentnie specyficzne działanie drużynowe. Bez 
wsparcia lokalnych  samorządów (szczególnie Giżyc-
ka i burmistrza Wojciecha Iwaszkiewicza), ponad 100 
wspaniałych i ofiarnie zaangażowanych wolontariuszy, 
instytucji i coraz więcej osób z Giżycka, nie byłby moż-
liwy tak wymierny sukces  identyfikowany w kraju i za 
granicą z Krainą Wielkich Jezior  Mazurskich, nie tylko 
z powodu nazwy. 

Refleksje i wspomnienia po  „Mazury AirShow 2018”.
Nie będę opisywał najważniejszych wydarzeń „Mazury 

AirShow 2018”. Wierni obserwatorzy tych pokazów mają 
swoją ocenę i gradację zdarzeń realizowanego programu. 
Pisząc ten tekst chciałbym raczej pokazać niektórych z licz-
nych współtwórców wydarzenia. Warto aby społeczność 
miasta, gminy i powiatu poznała autentycznych współtwór-
ców organizacyjnych. Nie byłoby możliwe osiąganie sukce-
sów bez personalnego zaangażowania w przygotowania 
Jakuba Fajfera, Adama Dzięcioła czy Marka Dworaka, 
a w okresie realizacji: Cezarego Piórkowskiego,  Ewy i 
Daniela Grzybów, Ewy i Eugeniusza Ładnych, Iwony 
Jankuniec, Marty Jurgielewicz, Dariusza Gajownika, 
Roberta Olecha, Leszka Polasika, Krzysztofa Szkudlar-
ka z ekipą „Strefy Pilota” czy Macieja Kisiela. Najważniej-
szym wsparciem (finansowym i logistycznym) od lat jest sa-
morząd miasta Giżycko. Przekonaliśmy się, że każdego 
roku możemy liczyć na pomoc prezesa OSM Szczepana 
Szumowskiego, Andrzeja Morskiego, Dariusza Eks-
terowicza, Jarosława Sulewskiego, Katarzyny i Jacka 

Niewiadomskich, Krzyszto-
fa Marczaka, Dariusza Pin-
dura, Andrzeja Górskiego,  
Adama Kajetanowicza i Ma-
rzanny Kiezik. Kłaniam się 
również Pani Lidii Żelaznej 
oraz Fundacji Projekt AR-
CHE. Nasi  specjalni  goście, 
media  i załogi samolotów 
podczas MAS 2018 w ramach 
zawartych porozumień mieli 
możliwość zakwaterowania 
m.in. w hotelach z rejonu t.j.: 
„Zamek Ryn”, „St. Bruno”, 
„Europa”, „Mazury”, „Taj-

ty”, „Wodnik”, AZS Wilkasy oraz „Przystań” Wilkasy, a 
w poprzednich latach również COS Giżycko. Przed MAS 
2019 kłaniamy się decydentom hotelowym „Masovii”, „Ce-
sarskiego”, „Heleny” oraz ośrodka „Gwarek”, prosząc o 
rozważenie możliwości włączenia się w systemowe zabez-
pieczenie zakwaterowania uczestnikom pokazów. To dla 
hotelu bardzo symboliczny koszt, a jest poczucie satysfak-
cji współuczestniczenia w tym prestiżowym mazurskim wy-
darzeniu turystycznym. Ciepłe słowa wdzięczności należą 
się MOSiR, „Rotary Club”  Giżycko oraz młodzieżowej 
ekipie „Rotaracu”, GCK, PGW „Wody Polskie”- Zlew-
nia Giżycko, Ekomarinie,  komendom policji i straży 
pożarnej, straży miejskiej, WSB , firmie „KOMA” oraz 
Mirosławowi Nowakowskiemu – prezesa WKŁ „Jeleń”. 
Ważną misję w zabezpieczeniu strefy pokazów spełniały 
także OSP w Miłkach, Spytkowie i Wydminach oraz PSR 
w Mrągowie i Giżycku.

Przedstawiając sygnalnie wielorakość wsparcia osób i 
firm dla naszych mazurskich pokazów chciałbym dać sa-
tysfakcję i serdecznie podziękować tym wszystkim, na 
których możemy dotychczas  liczyć.  Może jest to również 
okazja  wskazania innym giżycczanom dotychczas niezna-
nej możliwości pomocy – przez aktywne dołączenie do ro-
dziny współtwórców mazurskich pokazów. Zapraszam do 
współdziałania! Każdy gest będzie zauważony i doceniony! 
Razem będzie jeszcze efektywniej, również  z poczuciem 
wzajemnej  satysfakcji                         Stanisław Tołwiński
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Młodziczki MOSiR Giżycko w ubiegłym sezonie we wspaniałym 
stylu wywalczyły wicemistrzostwo Warmii i Mazur, teraz – już w mocno 
zmienionym, odmłodzonym składzie (w zespole są m.in. szóstoklasist-
ki) – mają szansę na powtórzenie tego osiągnięcia. Zadanie jest jednak 
arcytrudne, czego w pełni świadoma jest zarówno trenerka naszych 
siatkarek, jak i one same. Rywalkami giżycczanek w walce o laury będą 
zawodniczki Truso Elbląg, Mikro Ełk i Olimpu Bartoszyce. Pierwszy z 
dwóch turniejów finałowych już 10 lutego w Elblągu. 

– Truso ma bardzo mocną „pakę”, na dziś jest chyba poza naszym 
zasięgiem – mówi Iwona Kochanowska. – Z ełczankami też bę-
dzie ciężko, prawdopodobnie więc między nami a Bartoszycami roz-
strzygnie się walka o brąz. Ale z drugiej strony to jest sport i wszystko 
może się zdarzyć. Przed rozpoczęciem rozgrywek mało kto wierzył, że 
uda się nam awansować do czwórki. Sama obstawiałam raczej środek 
tabeli, a tu proszę, jaka miła niespodzianka. 

Warto zatem obwieścić, iż sprawiły ją: Eliza Rodziewicz, 
Aleksandra Wiszniowiecka, Marta Chupka, Julia 
Goszczycka, Dominika Górka, Zuzanna Hubacz, Julia 

Młodziczki w elicie, kadetkom niewiele zabrakło
Giżyckie siatkarki ponownie w czołowej czwórce województwa! Z awansu do ścisłej elity po raz drugi z rzędu 
cieszą się młodziczki prowadzone przez Iwonę Kochanowską. Przez chwilę cieszyły się także nasze kadetki, ale 
one ostatecznie powalczą o miejsca 5-8. 

Cemka, Małgorzata Wyżykowska, Kinga Kosecka, Na-
tasza Mikołajun, Natalia Krysiak, Maja Kobielska i Maja 
Doroszkiewicz. Niewiele brakowało, a o mistrzostwo województwa 
powalczyłyby także nasze kadetki. Według wstępnych wyliczeń awans 
do czwórki podopiecznym Arkadiusza Gija gwarantowało zwycię-
stwo z pewną gry o medale liderującą ekipą SMS Ostróda. Giżycczanki 
zadanie wykonały w pięciu setach (choć przegrywały już 0:2), ale po 
kilku godzinach okazało się, że to jednak za mało. Gorszy bilans w 
bezpośrednich starciach z Chemikiem Olsztyn (mimo znacznie lep-
szego stosunku setów) sprawił, że to właśnie olsztynianki znalazły 
się w czwórce. Naszym siatkarkom pozostaje zatem walka o miejsca 
5-8 z Salosem Ełk, MKS Dobre Miasto i UKS Warmiss Volley Olsztyn. 
Pierwszy turniej – 9 lutego w stolicy województwa. W tegorocznych 
rozgrywkach barw MOSiR Giżycko bronią: Weronika Poczynek, 
Aleksandra Wyżykowska, Julia Pietrzak, Eliza Rodzie-
wicz, Emilia Chmielewska, Aleksandra Wiszniowiecka, 
Wiktoria Piłasewicz i Martyna Wąsiakowska.                    
           Bogusław Zawadzki

Młodziczki MOSiR Giżycko (na zdjęciu z trenerka Iwoną Kochanow-
ską) awansowały do najlepszej czwórki Warmii i Mazur

Wygrana z SMS Ostróda dawała prawo gry o medale, nie dziwi zatem 
radość giżyckich kadetek. Niestety, radość okazała się przedwczesna

Zaplanowany na drugi weekend stycznia turniej w Giżycku, 
otwierający zmagania hokeistów w amatorskiej trzeciej lidze, nie 
doszedł do skutku (bynajmniej nie z winy gospodarzy). Kolejną inau-
guracyjną przymiarkę zaplanowano na 16 i 17 lutego, ponownie na 
tafli naszego lodowiska. Oprócz giżyckich Mastersów w zawodach 
na pewno zobaczymy Torpedę Warszawa, Orły Warszawa oraz po-
łączone siły Przasnysza i Siedlec, a niewykluczone, że swoje umie-
jętności zaprezentują także hokeiści rezerw białostockiej Husarii. 
20 stycznia formę zespołu  z Giżycka przed rozgrywkami sprawdziła 
Gauja Wilno, występująca w Północno - Wschodniej Drugiej Lidze. 
Mecz zakończył się nieznaczną  wygraną wyżej notowanych Litwi-
nów 7:6. W drużynie znad Niegocina wystąpili: Daniel Rocki 
(grający trener), Jerzy Gawarecki, Jarosław Pisiak, Wie-
sław Radoń, Łukasz Huta - Hołdowski, Jan Lewczyk, 
Juliusz Witkowski, Krzysztof Rutkiewicz, Robert 
Pietrukaniec, Olaf Król, Jan Iwicki i Bułat Tuyakow.  
                              Bogusław Zawadzki

. 

Inauguracja z miesięcznym poślizgiem

Trener Daniel Rocki (pierwszy z prawej) ustala taktykę przed trzecia tercją
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„Impossible is nothing” – tak brzmi hasło przewodnie „Igrzysk Narodów”, czyli czwartej odsłony Giżyckiej Nocy 
Gladiatorów. O tym, czy rzeczywiście nie ma rzeczy niemożliwych, przekonamy się 23 marca, bo właśnie wtedy – jak 
poinformował nas główny organizator imprezy Tomasz Dembiński – odbędzie się coroczna gala sportów walki. 
Rezerwujcie czas i – cytując klasyka - przygotujcie się na „wielkie grzmoty”.           bz

„Wielkie grzmoty” już w marcu

Młodsze od swoich rywalek giżyckie szczypiornistki (w niektórych 
przypadkach różnica wieku wynosiła nawet trzy lata) momentami nawią-
zywały równorzędną walkę z faworytkami, ale – niestety – zbyt często 
zdarzały się im przestoje w grze (zwłaszcza w drugiej połowie), bezli-
tośnie wykorzystywane przez przeciwniczki. Ostatecznie giżycczanki 
wysoko uległy liderkom 22:50. Przed równie trudnym zadaniem stanęli 
także juniorzy młodsi MTS, ale w pierwszej odsłonie starcia z Truso oka-
zało się, że nie taki diabeł straszny jak go malują. Podopieczni Andrze-
ja Paszkiewicza (trenujący dopiero od półtora roku) „postawili się’ 
mocnemu rywalowi, przez 30 minut walcząc z nim jak równy z równym. 

Liderzy (jeszcze tym razem) za mocni dla MTS
Trzynasty stycznia nie był szczęśliwy dla naszego szczypiorniaka. Tego dnia mecze u siebie, inaugurujące rundę 
rewanżową w ligach wojewódzkich, przegrały bowiem młodziczki i juniorzy młodsi MTS Giżycko, a pogromcami 
w obu przypadkach okazali się liderujący w swoich grupach reprezentanci elbląskiego Truso. 

Na przerwę oba zespoły zeszły przy zaledwie jednobramkowym prowa-
dzeniu gości (18:17), a kibice przecierali oczy ze zdumienia. Na parkiecie 
nie widać było bowiem różnicy między zespołem, który w pierwszej run-
dzie przegrał tylko raz, a drużyną, która odniosła dotychczas tylko jedno 
ligowe zwycięstwo. Niestety, w drugiej połowie nie było już tak dobrze. 
Górę wzięło doświadczenie elblążan, którzy ostatecznie wygrali 40:30.

– Moim chłopakom zwyczajnie zabrakło boiskowego cwaniactwa, 
ale uważam, że mimo porażki rozegrali bardzo dobry mecz – ocenił 
Andrzej Paszkiewicz.

                      Bogusław Zawadzki

Na bramkę Truso rzuca Michał Wojgienica, z prawej Adam Polakowski (nr 3) Mateusz Siedlecki (z piłką) w heroicznym boju z trzema przeciwnikami

Seniorzy giżyckich Mamr oficjalnie rozpoczęli akcję „Wiosna”. W 
pierwszych zajęciach na „Orliku” przy SP 7 (14 stycznia) uczestniczyło 
szesnastu piłkarzy, w tym nieoglądani jesienią Rafał Chełmiński, 
Mateusz Gałązka i Krystian Sadocha (pierwsi dwaj mają już 
za sobą występy w „Gieksie”, trzeci to czołowy gracz jednej z giżyckich 
drużyn młodzieżowych). Na razie trudno jest mówić o zmianach w skła-
dzie, a jedynym graczem, którego wiosną na pewno nie zobaczymy w 
Mamrach, jest bramkarz Karol Murawski (wyjazd służbowy). Runda 
rewanżowa rozpocznie się dopiero pod koniec marca, do tego czasu nasi 
futboliści rozegrają dziewięć meczów kontrolnych (pierwszy z nich – z 
trzecioligowym MKS Ełk – zakończył się remisem 1:1), będzie zatem na-
prawdę sporo okazji, by sprawdzić dyspozycję zarówno „starych” zawod-
ników, jak i przydatność dla zespołu potencjalnych nowych graczy. Przy-
pomnijmy, że po siedemnastu kolejkach czwartoligowych zmagań Mamry 
z dorobkiem 32 punktów (10 zwycięstw, 2 remisy, 5 porażek) i bilansem 
bramkowym 33:22 plasują się na wysokiej 5. pozycji. Liderująca Concor-
dia Elbląg jest już raczej poza zasięgiem (i to nie tylko naszej drużyny, 
tracącej do elblążan aż 17 punktów), ale pozostałe miejsca na podium to 
sprawa absolutnie otwarta i walka o nie z pewnością toczyć się będzie 
do ostatniej kolejki. Pretendentów do „pudła” jest co najmniej sześciu, a 

Wiosna będzie nasza? Mamry celują w „pudło”
wśród nich – oczywiście – nasza „Gieksa’, którą od podium dzielą zale-
dwie 3 „oczka”, a od wicelidera – tylko 4 punkty. Przed pierwszym w tym 
roku treningiem szkoleniowiec Mamr Zbigniew Marczuk pokreślił, iż 
zakończenie rozgrywek w czołowej trójce jest celem zespołu znad Nie-
gocina. Relacje z zimowych sparingów giżycczan oraz inne informacje z 
klubu znajdą Państwo na stronie mamrygizycko.pl.     

             Bogusław Zawadzki

Pierwszy zimowy trening Mamr ograniczył się do rozruchu i wewnętrz-
nej gry
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