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Zbliżają się Święta. Piękny, 
magiczny czas, kojarzony z 
radością, spokojem i rodzi-
ną. Rok temu spotkaliśmy 
się na Jarmarku Bożonaro-
dzeniowym na Pasażu. W 
tym roku też się spotkamy, 
tyle że w sieci. Szczegóły na 
stronie 6.                  Fot. GCK



2 BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Kroniki w 2020 roku z pewnością zostaną zapisane jako czas 

niezwykłej walki z niewidzialnym wrogiem, jakim okazał się dotąd nie-
znany wirus.  Problem ten zdominował wszystkie serwisy informacyj-
ne, a przede wszystkim nasze życie i wiele wskazuje na to, że jeszcze 
długo będzie jednym z głównych tematów, ale i problemów do rozwią-
zania. Nie wszyscy jednak wierzą (o zgrozo!) w zagrożenie. Teorie 
negujące istnienie pandemii są różne: od skrajnie powątpiewających 
w istnienie koronawirusa SARS-CoV-2 w ogóle, przez teorie spiskowe 
o zakamuflowanym sposobie wszczepiania ludziom czipów do inwigi-
lacji pod pretekstem szczepień,  aż do najbardziej skrajnej – że jest 
to nowa broń biologiczna, która powstała w laboratorium i świado-
mie „wymknęła się” spod kontroli. Sądzę jednak, że żadna z tychże 
nie jest prawdziwa, a wirus pochodzi z natury i prawdopodobnie nie 
jest jedynym problemem, z jakim przyjdzie się nam zmagać w naj-
bliższych latach. Obserwując bowiem dynamikę zmian w przyrodzie, 
można zauważyć zjawiska pojawiania się nowych, nieznanych dotąd 
organizmów. Na przykład w Oceanie Indyjskim, w wyniku topnienia lo-
dowców w Himalajach, zaobserwowano ostatnio inwazję ogromnych 
ilości toksycznych zielonych alg, w Alpach „różowieją” lodowce, po-
nieważ woda z topniejącego lodu stała się doskonałym środowiskiem 
do rozwoju niespotykanego dotąd gatunku glonów. Wirusy, pomimo 
tego (a może właśnie z tego powodu), że nie są formą życia, również 
mogły przetrwać wiele tysięcy lat uwięzione w lodowcach i choć nie 
ma na to jednoznacznych dowodów, właśnie w wyniku zmian klima-
tycznych mogą obecnie pojawiać się w naszym środowisku. A nasz 
problem polega na tym, że ani my, ani nasi przodkowie nie mieli z nimi 
styczności, więc potrzeba czasu, aby wykształciła się jakakolwiek od-
porność. Do tego czasu musimy być niezwykle zmobilizowani, nie lek-
ceważyć nowego zagrożenia i wspólnie starać się niwelować skutki 
epidemii – te zdrowotne, ale i te gospodarcze. Nieważne bowiem, czy 
wirus jest prawdziwy czy sztuczny, skutki są jednakowo dotkliwe, a 
ryzyka bardzo poważne.

Dlatego już wiosną postawiliśmy sobie dwa zasadnicze cele: 
niedopuszczenie do przeciążenia systemu ochrony zdrowia oraz za-
pewnienie warunków do normalnego sezonu wakacyjnego. Oba te 
cele zostały osiągnięte i bardzo dziękuję moim współpracownikom za 
ogrom pracy, jaką wykonali w tych nieprzewidywalnych warunkach. 
Dodatkowo w tych trudnych czasach przyszło nam ratować giżycki 
szpital. Zawsze był przez nas traktowany jako priorytet, ale obecnie 
stał się jeszcze ważniejszy. Od lipca miejska spółka Giżycka Ochrona 
Zdrowia przejęła prowadzenie lecznicy, a od listopada Miasto stało się 
także właścicielem nieruchomości szpitalnych. Zabudowane, o war-
tości około 30 mln zł, nabyliśmy od Powiatu w drodze darowizny, a 
niezabudowane za 1% wartości - czyli za symboliczną kwotę około 30 
000 zł. Unormowanie sprawy szpitala było zdecydowanie najważniej-
sze i wierzę, że obok wydarzeń związanych ze zwalczaniem epidemii 
zapisze się również wielkimi literami w annałach.  

Ten rok był bardzo ciężki. Pełen niepewności i obaw dla wszyst-
kich. Od początku zagrożenia w ramach zarządzania kryzysowego 
organizowaliśmy miejsca kwarantanny, potrzebującym dostarczali-
śmy leki i żywność, dbaliśmy o to, aby miasto normalnie funkcjono-
wało i cieszę się, że to się udało. Jeszcze raz bardzo dziękuję moim 
współpracownikom, którzy często w weekendy i wieczorami wykony-
wali konieczne zadania, aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpie-
czeństwa. Dodatkowo w wyniku nagłej utraty podatków, zgodzili się 
pracować w krótszym czasie pracy z obniżonym o 20% wynagrodze-
niem. Dlatego we wrześniu postanowiłem niejako zwrócić te obniżone 
pensje, ponieważ sytuacja w budżecie miejskim ustabilizowała się po 
udanych wakacjach i otrzymanych od rządu prawie 5 mln zł. Dzisiaj 
jest mi przykro, że zniekształca się tę sytuację sugerując, że to co 
zostało niejako zwrócone, to jakieś dodatkowe pieniądze, na które 

pracownicy nie zasłużyli. To są Ich pieniądze zaoszczędzone na Ich 
wynagrodzeniach i po prostu do Nich wróciły.

Uważam, że personel medyczny (w całej Polsce!) również zasłu-
guje na docenienie i popieram zmiany ustawowe, ale to już musi od-
być się ze środków NFZ, z którym szpital ma kontrakt, to właśnie Fun-
dusz płaci za usługi medyczne i takie dodatki mają być przyznane.

Nasz Szpital Miejski jest dużą placówką z dobrym personelem, 
ale większość swojego potencjału zaangażował do walki z epidemią 
i wykonywał tylko pilne zabiegi. Oznacza to, że ponosił bardzo duże 
wydatki, a nie wykonywał normalnych usług. Sytuację komplikuje do-
datkowo fakt, że do naszego szpitala trafiają pacjenci z dużej części 
województwa, którzy często nie mają na miejscu nikogo bliskiego lub 
ich rodzina jest na kwarantannie, a odwiedziny i funkcjonowanie skle-
piku zostały zawieszone. Stąd apel do wszystkich ludzi dobrej woli, 
aby pomogli chorym przynosząc wodę w butelkach, środki higieny czy 
kremy. Za co jeszcze raz serdecznie dziękuję! Nie jest prawdą, że w 
szpitalu brakuje wody pitnej z powodu złej sytuacji finansowej, a takie 
nieprawdziwe informacje są rozpowszechniane przez nieodpowiedzial-
nych ludzi. Owszem sytuacja łatwa nie jest, bo wszyscy działamy jak na 
wojnie. Brakuje przede wszystkim wykwalifikowanego personelu, ale 
to wiedzieliśmy już wcześniej. Epidemia tylko ten problem uwypukliła.

Każda epidemia jednak kiedyś przemija. Staramy się przetrwać 
ją z jak najmniejszymi stratami i zacząć budować nową placówkę. 
Szpital otrzymał już nowy tomograf, nową karetkę, dysponuje nowym 
zbiornikiem na tlen, pojawiło się kilku hojnych darczyńców, którzy 
doposażają szpital w specjalistyczny sprzęt, a dzięki umowie z Po-
wiatem trwają zakupy niezbędnego wyposażenia. Szpital jest najważ-
niejszy, ale będzie taki, na jaki nas będzie stać, choć niewątpliwie 
jednak czeka nas dużo pracy i poświecenia, lecz w tych trudnych 
czasach musimy być solidarni i wzajemnie się wspierać.

Ten trudny rok już się kończy i mam nadzieję, że w tym nowym 
wszystko zacznie wracać do normy. Życzę Państwu przede 
wszystkim zdrowia, optymizmu i bliskości rodziny 
oraz przyjaciół, na których zawsze można liczyć. 
Bądźcie zdrowi!

Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Giżycka
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SPOŁECZEŃSTWO

Dzięki pomocy i zaangażowaniu grupy żołnierzy 
15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, przed 
przychodnią lekarską na ul. Wodociągowej, stanęły 
dwa całoroczne namioty.
Dobra organizacja pracy pozwoliła na szybkie 
rozstawienie potężnych namiotów, ważących 
po niemal 200 kg. Osoby czekające w kolejce na 
wizytę, będą mogły schronić się pod nimi w razie 
niepogody. Korzystając z namiotu, należy pamiętać o 
bezpieczeństwie: dystans, dezynfekcja i maseczki.
         Fot. mojegizcyko.pl/ 
                      K. Zadroga/ J. Maciejewska-Kucfir 

Żołnierze rozstawili namioty „poczekalnie” 

Nie żyje Tadeusz 
Niedźwiecki. Nauczy-
ciel języka polskiego w la-
tach 1963-2002 w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. 
Wojciecha Kętrzyńskiego w 
Giżycku, założyciel Szkol-
nego Koła Krajoznawczo-
-Turystycznego „Drep-

tusie”.  W 2020 roku odznaczony medalem za wyjątkowe 
zainteresowanie i pracę na rzecz wychowania młodych po-
koleń, zaszczepienie w młodzieży ideałów ponadczasowych i 
osiągnięcia jego podopiecznych w konkursach, olimpiadach, 
a także w życiu osobistym oraz za działalność na rzecz aktyw-
nego wypoczynku.

W następnym numerze „Mojego Giżycka” przybliżymy 
postać słynnego „Niedźwiedzia”. Chętnie zamieścimy 
Państwa wspomnienia o Tadeuszu Niedźwiec-
kim. Na naszych łamach możecie Go Państwo 
pożegnać. Czekamy: redakcja@gizycko.pl lub pocztą  tra-
dycyjną Giżyckie Centrum Kultury, Giżycko, ul. Konarskiego 8.

Żegnamy profesora
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Wolontariusze w całej Polsce pomagają rodzinom w trud-
nej sytuacji życiowej i losowej. Historie rodzin po zweryfikowa-
niu przez wolontariuszy, publikowane są na stronie Szlachet-
nej Paczki. To właśnie tutaj darczyńcy zapoznają się z nimi i 
wybierają rodzinę, której chcą pomóc. W powiecie giżyckim 
do tegorocznej edycji zakwalifikowano 16 rodzin. Lista rodzin, 
które czekają na pomoc znajduje się na stronie szlachetna-
paczka.pl | Przeczytajmy ich historie, poznajmy i pomóżmy! 
Giżycko https://www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny/lista-rodzin/286

Działaniami Szlachetnej Paczki w Giżycku koordynuje Natalia 
Paszkiewicz, na co dzień strażniczka Straży Miejskiej w Giżycku. 

– Zdaję sobie sprawę, że ten rok jest szczególny dla wszystkich, 
dla wielu również bardzo trudny – mówi Natalia Paszkiewicz. - Jed-
nakże wierzę w ludzi. Wiem, że w chwilach trudnych potrafimy jeszcze 
bardziej się zjednoczyć i pomagać tym biedniejszym czy słabszym. Pa-
miętajmy, że dobro zawsze wraca.

Każdy z nas może zostać darczyńcą. Wystarczy wejść na stronę 
www.szlachetnapaczka.pl, wybrać rodzinę i skompletować paczkę, 
najlepiej ze swoimi bliskimi, znajomymi, przyjaciółmi czy kolegami 
z pracy. 

Szlachetna Paczka w Giżycku objęta została patronatem ho-
norowym burmistrza miasta Wojciecha Karola Iwaszkiewi-
cza.

Kontakt do Lidera Szlachetnej Paczki w Giżycku: Natalia Paszkie-
wicz, natalia.paszkiewicz@gizycko.pl, www.szlachetnapaczka.pl. 

                    Fot: arch. Natalia Paszkiewicz

Szlachetna paczka ma już 20 lat
Ogólnopolska akcja Szlachetna Paczka już po raz dwudziesty dzieli się dobrem. W tym roku z powodu pandemii 
organizowana jest nieco inaczej, ale niezmiennie z ogromnym zaangażowaniem.



6 ŚWIĘTA

Obecna sytuacja epidemiczna nie pozwala na zorganizowanie 
Jarmarku Bożonarodzeniowego w dotychczasowej formule. Warto 
jednak zachować ciągłość tego wyjątkowego wydarzenia i… prze-
nieść jarmark do sieci. 

Jak było? Pięknie przystrojone stragany pękające w szwach 
od przeróżnych wspaniałości – świątecznych ozdób, bombek, 
stroików, kulinarnych specjałów, czy też ceramiki.  Ogromne za-
angażowanie wystawców, rękodzielników i restauratorów.  Bardzo 
duże zainteresowanie mieszkańców. Tłum ludzi, przez który cięż-
ko się przecisnąć, by zdobyć wypatrzoną, pięknie przyozdobioną 
bombkę.

Jak będzie? W jednym miejscu zebrane zostaną oferty 
wszystkich chętnych wystawców, których dotychczas można było 
spotkać na jarmarku. Lista będzie na bieżąco aktualizowana. Or-
ganizatorzy czekają także na Państwa propozycje i sugestie. Jeśli 
widzicie, że kogoś brakuje w świątecznej bazie, dajcie Państwo 
znać mailowo na adres promocja@gizycko.pl i podajcie link do 
oferty wystawcy (może to być profil na Facebooku lub strona inter-
netowa). Propozycje można także zamieszczać w komentarzu pod 
postem na Facebooku facebook.com/kursnaGIZYCKO/photos/

Pomóżmy sobie nawzajem. Odwiedźmy strony internetowe 
podane tutaj: https://mojegizycko.pl/2020/11/24/jarmark-bozona-
rodzeniowy-2020-przenosimy-do-sieci/ i kupmy świąteczne, lokal-
ne produkty.

Nie zapominajmy o Świątecznych Aniołach! Nie ma Jarmarku 
Bożonarodzeniowego bez tej wyjątkowej akcji charytatywnej. W 
tym roku anielska  akcja także odbędzie się w innej formie – dzięki 
Świątecznym Aniołom paczki na święta trafią do podopiecznych z 
giżyckiego Domu Pomocy Społecznej, którzy zostali poproszeni o 
zrobienie listy rzeczy, które sprawią im przyjemność lub których po 
prostu potrzebują. Szczegóły wkrótce na stronie mojegizycko.pl.

Koordynacja Jarmarku online: Biuro Promocji i Polityki Spo-
łecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku Współpraca: Giżyckie Cen-
trum Kultury, Rotary Club Giżycko, Lokalna Organizacja Tury-
styczna „Mazury”

Niewielką część świątecznego rękodzieła zamieszczamy na 
zdjęciach. 

Fot. nagłówek mojegizycko.pl/ 
Fotografia Tomasz Karolski 

Grafika projekt mojegizycko.pl/ J. Maciejewska-
-Kucfir, zdjęcie na grafice autorstwa B. Janaszek

Jarmark z myszką w tle Lokalni wytwórcy:
Przechowalnia Marzeń – zesta-
wy herbat i ziół, rękodzieło artystyczne
Zakład Aktywności Zawodowej 
– rękodzieło w świątecznym klimacie

Brat Kot – świąteczny baza-
rek i pomoc czworonogom w 
jednym
Księgarnia Odeon – bo 

książka to zawsze dobry pomysł na prezent
Pracownia Ceramolka – 
estetyczna ceramika artystyczna
Pracownia Ceramiczna 
Ogniem Malowana – pięk-
na ceramika artystyczna
Maszkarada Ceramika – ce-
ramika w nietuzinkowym wydaniu

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 
– przeróżne ozdoby świąteczne
Giżycka Grupa Regato-
wa – młodzi żeglarze z ofertą 
świąteczną
Strojownia – ciuchy i biżute-
ria ręcznie wykonana

Topole – wełniane makatki i klimy
OYO Kosmetyki Naturalne – mydła, kremy, woski do aroma-
terapii i inne pachnące cuda
DecoRam – przepiękne wieńce, bombki i inne dekoracje świą-
teczne
Molio – świece sojowe z pachnącymi do-
datkami
Do szkatułki wrzucone – makrama w biżu-
terii, lampionach i łapaczach snów
Bo Agata – misterna biżuteria z duszą
Renata i Krzysztof Fajgier Ręko-
dzielnictwo artystyczne – artystycz-
ne wyroby szydełkowe, kontakt- tel. 697 
659 475, rkf.rekodzielo@10g.pl
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Na jazzową nutę

Świąteczny catering:
Hotel Tajty
Restauracja Przystań
Puzzle Smaku 
Pasaż Club&Food

Fotelove cafe&bistro
Gospoda pod Czarnym Łabędziem

Świąteczne przysmaki:
Prosto z Młynka – świąteczne wypieki, choinkowe lizaki, pierni-
kowa chatka, pierniki w wielu odsłonach
Piernicze bo lubię – ręcznie robione pierniki na szczególne 
okazje

Piernikarnia Cafe – piernikowa kawiarenka
Mazury w słoiku – kuchnia regionalna, kulinarne świąteczne 
zestawy
Kredens Marysi – herbaty i kawy z całego świata, eko żywność, 
zestawy prezentowe
Czas na herbatę – ogromny wybór pysznych kaw i herbat
Królestwo Lady Margot – konfitury i inne specjały w formie 
upominku

Agrozagadka – same ekologiczne specjały
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Przedmiotem konsultacji było zapoznanie się z oczekiwaniami i po-
trzebami mieszkańców Giżycka dot. nowej lokalizacji i wyposażenia ska-
teparku. Do wyboru było 7 wskazanych lokalizacji oraz wybór 5 wskaza-
nych urządzeń. Mieszkańcy Giżycka mogli wypowiedzieć się w ramach 
anonimowej ankiety, która pozwalała na zamieszczenie własnych propo-
zycji. Wyniki przeprowadzonych konsultacji są następujące:
• Park Rogera Goemaer’a  – 8 głosów
• ul. Sikorskiego (teren pomiędzy halą MOSiR, salą gimnastyczną  LO 
II,  a Świetlicą Socjoterapeutyczną) – 10 głosów
• Twierdza Boyen przy Bramie Kętrzyńskiej – 6 głosów
• ul. Obwodowa (teren między DK59, a Żeglugą Mazurską) – 2 głosy
• teren przy skrzyżowaniu ul. Rolniczej z Obwodową (DK59) – 2 głosy
• ul.  Wodociągowa (teren przy placu zabaw) – 22 głosy
• teren za kinem Fala  - 6 głosów.

W pytaniu o lokalizację skateparku najwięcej głosów otrzymała 
lokalizacja przy placu zabaw na ul. Wodociągowej. Drugą najwyżej 
ocenioną była lokalizacja skateparku przy ul. Sikorskiego, a dokładnie 
teren pomiędzy halą MOSiR, salą gimnastyczną  LO II,  a Świetlicą 
Socjoterapeutyczną. W ankietach pojawiły się również głosy utrzymane 
w następującym tonie:

 - W naszym mieście powinien powstać prawdziwy park zabaw. 
Grupa docelowa - cała rodzina. Prawdziwy ogródek jordanowski. Z 
atrakcjami dla dzieci w różnym wieku  i miejscem gdzie rodzice mniej-
szych dzieci mogą spokojnie posiedzieć. Taki park powinien powstać 
w miejscu zadrzewionym, aby był naturalny cień.

Jako wyposażenie skateparku w czołówce pojawiły się kolejno: pumptruck, 
rampa dla zaawansowanych oraz funbox z grinboxem i piramidą. 

                                 Fot.: mojegizycko.pl/ T. Karolski

Wygrała Wodociągowa
W związku z planowaną przebudową Plaży Miejskiej w Giżycku oraz nową lokalizacją lunaparku zmianie 
musi ulec lokalizacja dotychczasowego skateparku. W związku z tym przeprowadzone zostały na ten temat 
konsultacje społeczne.

Poniżej  jedna z opowieści autora o tym, jak niegdyś wyglądał w Gi-
życku dzień targowy:

„Około południa targowisko przed kościołem pustoszało. „Uwol-
nione” od handlu kobiety rozpoczynały wraz z dziećmi wędrówkę po 
sklepach tekstylnych. W tym czasie ich mężowie zapełniali okoliczne 
bary i restauracje. Dużą popularnością cieszyły się lokale Blaseio, 
hurtownika Grigo i Staschika przy Rynku (Markt), Jesgarza przy ul. 
Królewieckej (Königsbergerstrasse) oraz Bondzio, Koppki, Kupprata 
i Sareyki przy Ełckiej (Lyckerstrasse). Poza obfitym zaopatrzeniem w 
trunki i garmażerkę, oferowali oni na zapleczu swoich szynków miej-
sca postojowe dla furmanek. Można tu było również sprzedać to, co 
wcześniej nie znalazło nabywców. Chłopi stali przed ladą głowa przy 
głowie, w rozpiętych furmańskich płaszczach, z batami w garściach. 
Pod czapkami przyjemnie szumiało piwo oraz kolejne żytniówki, grog 
lub koks (rum z dwiema kostkami cukru i ziarenkami kawy). Zawarte 
rano transakcje wieńczył tradycyjny Margarietsch, czyli opicie kup-
na–sprzedaży. Zazwyczaj nie kończył się na jednym sznapsie. Za-
kąszano bułką z wędzoną sieją, kiszonym ogórkiem lub znakomitą 

Na giżyckim targu
„Dawne Giżycko w stu ilustrowanych opowieściach”, 
to książka giżyckiego historyka Jana Sekty, która 
ukazała się jako 38. tom serii „Moja Biblioteka Ma-
zurska”.

kiełbasą wiedeńską od rzeźnika Szesnego. Hans Bondzio serwował 
najlepsze w mieście flaki królewieckie. Krótko po południu niewielu 
już woźniców pewnie stało na nogach. Niejeden bibosz docierał do 
furmanki na barkach kolegów albo wleczony za poły płaszcza przez 
żonę i dzieci, które dopiero co odkleiły nosy od szyb wystawowych 
pasmanterii lub cukierni”.

Fot. Pocztówka z książki „Dawne Giżycko w stu ilustrowanych opo-
wieściach”: 
„W dni targowe chłopskimi wozami zapełniała się także ul. Ełcka 
(Lyckerstrasse). Często parkowano je przed sklepem z wyszynkiem 
Kupprata (pierwszy po lewej) i Sareyki (następny)”.
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W związku z nagłym zamknięciem cmentarzy, producenci i 
sprzedawcy chryzantem doniczkowych do 6 listopada mogli składać 
wnioski o pomoc finansową. Niesprzedane kwiaty trafiły do organi-
zacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioski o „chryzantemowe wsparcie” rozpatrywała Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do Giżycka trafiło 150 chry-
zantem, które wykorzystane zostały jako dekoracja donic i skwe-
rów miejskich. Przypomnijmy, że nie była to jedyna forma pomocy 
udzielonej przedsiębiorcom. Giżycki ratusz proponował wydłużenie 

Niewykorzystane chryzantemy zdobią Giżycko
terminu handlu w ramach wydanych zezwoleń, zaliczenie doko-
nanych płatności z tytułu dzierżawy stoisk handlowych na poczet 
innych płatności względem miasta np. targowisko, podatki, stoiska 
na sprzedaż choinek albo uchylenie wydanych decyzji i zwrot wnie-
sionych opłat. Największym zainteresowaniem cieszyła się ostatnia 
forma pomocy. 

Chryzantemy, których nasadzeniem zajęło się Centrum Integra-
cji Społecznej w Giżycku, znalazły się w donicach przy dworcu, na 
Pasażu, na ulicach: Nadbrzeżnej, 1 Maja, Pocztowej, Warszawskiej. 

Burmistrz Giżycka Woj-
ciech Karol Iwaszkie-
wicz ogłasza Plebiscyt o 
„Nagrodę Świętego Brunona 
Patrona Giżycka” za 2020 
rok.

Wyróżnieni zostaną wy-
bitni mieszkańcy Giżycka, 
zasłużeni w różnych dziedzi-
nach życia społeczno-gospo-
darczego, którzy swoją dzia-
łalnością wpływają na rozwój 
i promocję miasta. Kandydaci 

mogą być zgłaszani przez mieszkańców, przedstawicieli organizacji 
społecznych, instytucji oraz przedsiębiorców. Nominacje są zgłaszane 
również przez Burmistrza Giżycka. Kandydat powinien odznaczać się 
odpowiednią postawą moralną i etyczną, a jego postawa nie powinna 
budzić zastrzeżeń w odniesieniu do relacji międzyludzkich, wartości 
moralnych i postaci Świętego Brunona Patrona Giżycka. Laureaci ple-
biscytu, uhonorowani zostaną za swoje sukcesy i dobre pomysły, przy-
znawanymi Statuetkami Świętego Brunona oraz nagrodami pieniężny-
mi w wysokości 1000 zł (brutto) każda. Zwycięzców wybierze kapituła 
pod przewodnictwem burmistrza miasta. Nagrody będą przyznane w 
następujących kategoriach: kultura, sport, gospodarka, turystyka, zdro-
wie, społecznik, ambasador Giżycka, pomysł. 

Kandydaci do plebiscytu mogą być zgłaszani do 7 grudnia 
2020 r. Aby zgłosić kandydata do plebiscytu, należy przesłać formu-
larz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną na adres promocja@
gizycko.pl. Wyniki poznamy w przyszłym roku.

Zgłoszenia do 7 grudnia
Mazurski Związek Międzygminny przypomina, że od listopada, 

liście z posesji przyjmowane są bezpłatnie w PSZOK, czyli Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów. Właściciele domów jednorodzinnych 
muszą samodzielnie dostarczyć nadmiar liści. Wspólnoty i spółdziel-
nie mieszkaniowe mogą zgłaszać chęć odbioru z posesji telefonicznie 
pod numerem tel. 87 429 13 74. Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych w Giżycku znajduje się na ul. Sybiraków 11 i jest 
czynny od poniedziałku do piatku w godz. 10.00 – 18.00 (tel. 730 776 
626). W PSZOK-u można nieodpłatnie zostawić: papier, szkło, meta-
le, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe, odpady komunalne 
ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 
odpady zielone, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. 
wersalki, szafy, fotele itp.), zużyte opony (z samochodów osobowych, 
motorowerów, motocykli, rowerów, wózków), odpady budowlane i roz-
biórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 1 Mg od nieruchomo-
ści w ciągu roku, za którą została uiszczona opłata, papa odpadowa, 
przeterminowane leki.               Fot.: pixabay.com  

Problem z liśćmi? Nie ma problemu



10 AKTUALNOŚCI

W Giżycku działa Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem, w którym można bezpłatnie skorzystać z pomocy: 

• prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im 
najbliższym, świadkom przestępstwa i ich bliskim 

• psychologicznej, psychiatrycznej i psychoterapeutycznej 
• materialnej i rzeczowej osobom pokrzywdzonym przestępstwem 
• psychologicznej świadkom 
• tłumacza języka migowego 
• w zakupie wartości niematerialnych. 
W Giżycku punkt działa przy ul. Pionierskiej 14a, tel. 720 703 256, 

a Węgorzewie przy ul. Zamkowej 34, tel. 720 703 257.
Punkt, oprócz konsultacji dokonywanej przez osobę pierwszego 

kontaktu, proponuje możliwość wsparcia przez psychologa, psychote-
rapeutę oraz prawnika. Pomoc udzielana jest nieodpłatnie i finansowa-
na z Funduszu Sprawiedliwości. Otrzymanie pomocy nie jest uzależ-
nione od sytuacji materialnej osoby, a jedynie od posiadania statusu 
pokrzywdzonego lub świadka.

Pomoc pokrzywdzonym

Jest coraz więcej spraw, które możemy załatwić bez wychodzenia 
z domu.

Oficjalna, bezpłatna aplikacja na urządzenia mobilne Moje@
Giżycko daje możliwość komunikowania się z urzędnikami Urzędu 
Miejskiego bez wychodzenia z domu. Wchodząc w zakładkę Wyślij 
zgłoszenie, można zgłosić dowolną sprawę lub poinformować o 
zdarzeniach w mieście, załączając zdjęcie. Oto link do pobrania aplika-
cji: mojegizycko.pl/nowa-wersja-aplikacji-mojegizycko/

Na stronie istnieje również możliwość zgłoszenia sprawy – można 
to zrobić poprzez zakładkę E-Urząd - Platforma dialogu społecznego 
mojegizycko.pl/e-urzad/platforma-dialogu-spolecznego/.

Znajduje się tam box Zadaj pytanie. Zgłoszenie po moderacji 
i przekazaniu do odpowiedniego wydziału zostanie opublikowane na 
stronie. Podobnie jak w aplikacji, tutaj także można załączyć fotografię.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z tych rozwiązań. W obec-
nej sytuacji epidemiologicznej minimalizowanie kontaktów z drugą oso-
bą jest bardzo ważne.

Pamiętajmy – dla bezpieczeństwa swojego i innych mieszkańców, 
ograniczmy wizyty w urzędzie do niezbędnego minimum. Jeśli sprawa, 
którą masz do załatwienia nie jest pilna i możesz ją odłożyć na inny 
termin – zrób to.

Zadaj pytanie – zostań w domu

W dalszym ciągu zapraszamy na cotygodniowe spotkania z Burmi-
strzem Miasta Giżycka, który będzie przyjmował mieszkańców, klien-
tów Urzędu tradycyjnie w poniedziałki od godz. 14.00 do 16.00, tyle że 
telefonicznie 87 7324 113.
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Podczas takich uroczystości to nie słowa, a zdjęcia i gesty mówią wszystko. 14 października odbyła się 
wyjątkowa uroczystość przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Burmistrz Giżycka Wojciech 
Karol Iwaszkiewicz w imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy wręczał medale małżonkom.

Fot.: mojegizycko.pl/ dr Katarzyna Karolska

Medale za wierność, miłość i bycie razem

Państwo Anna i Władysław Besterowie 

Państwo Teresa i Roman Rogowscy Państwo Danuta i Stanisław Przytulscy 

Państwo Teresa i Leopold Urbanowiczowie Państwo Elżbieta i Feliks Basłykowie 

Państwo Mila i Henryk Łomot Państwo Halina i Jan Domeło 
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Pamięć o wydarzeniach sprzed 102 lat i tych, dzięki którym może-
my żyć w niepodległym kraju, uczciliśmy w bardzo symboliczny spo-
sób. Przy pomniku poświęconym żołnierzom Armii Krajowej i Sybira-
kom na Skwerze im. Żołnierzy AK i Zesłańców Sybiru w Parku Rogera 
Goemaere’a, wystawiona została warta honorowa żołnierzy 15. Giżyc-
kiej Brygady Zmechanizowanej. Kwiaty i wieńce złożyli przedstawiciele 
samorządu, wojska, kombatantów i giżyckich szkół.

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się je-
dynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium” - Józef 
Piłsudski. Giżycczanie udowodnili, że pamiętają… .

                    Foto: Giżyckie Centrum Kultury/M. Jórzak

Inaczej niż zwykle 
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości miało 
w tym roku zupełnie inny charakter. Bez oficjalnych 
uroczystości, imprez i fety, w której moglibyśmy 
tłumnie uczestniczyć. 
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Szpital w Giżycku już od ponad czterech miesięcy jest szpitalem 
miejskim. Od 1 lipca 2020 r. jest w posiadaniu miejskiej spółki Giżycka 
Ochrona Zdrowia Sp. z o.o., której prezesem jest pani Anita Karna-
cewicz. To pierwsza taka sytuacja w Polsce, kiedy szpital powiatowy 
został nabyty w formule pre-pack przez miasto. Dzięki temu udało się 
uniknąć zamknięcia placówki, ponieważ szpital powiatowy był w upa-
dłości.

- Dzisiaj kolejny ważny krok dla naszego szpitala - napisał na swo-
im fanpage burmistrz Wojciech Karol Iwaszkiewicz, nawią-
zując do przejęcia budynków i gruntów. - Bardzo dziękuję wszystkim 
osobom zaangażowanym w ten trudny proces. Nastał trudny czas, ale 
bez szpitala i świetnej kadry byłoby o wiele trudniej.

Do szpitala napływają nowe sprzęty. Dzięki samorządowi woje-
wództwa do Giżycka trafił nowy aparat USG. Natomiast Ministerstwo 
Zdrowia, rozdysponowując zasoby Agencji Rezerw Materiałowych, 
przyznało szpitalowi kardiomonitor i siedem pulsoksymetrów. 

                       Fot szpitala. mojegizycko.pl/ T. Karolski

Grunty i budynki przyszpitalne własnością Giżycka 
W listopadzie, Giżycko stało się oficjalnym właścicielem budynków i gruntów wokół szpitala. Do miasta należą 
wszystkie niezabudowane działki przy lądowisku dla śmigłowców, aż do Szkoły Podstawowej nr 2.
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Powstaje dokumentacja projektowo- kosz-
towa remontu budynku sali ćwiczeń w Twier-
dzy Boyen. Giżyckie Centrum Kultury złożyło 
już projekt do Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego  - Ochrona zabytków. Trzy-
majmy kciuki, żeby projekt przeszedł. Chodzi 
wszak o „naszą” Twierdzę. 

Trzymajmy kciuki

Aplikacja jest prosta w obsłudze, nie wymaga logowania ani zakładania konta, jest darmowa, nie zawiera reklam. Aplikację można wgrać na 
smartfony, działa też w przeglądarce internetowej. POMOCtu działa najlepiej w ramach lokalnych społeczności – ludzi blisko siebie mieszkających.

Aby zgłosić potrzebę pomocy należy wybrać opcję „potrzebuję pomocy”, kategorię tej pomocy, podać lokalizację (miasto), uzupełnić podsta-
wowe informacje i wysłać prośbę o pomoc. Gdy zgłosi się osoba, odpowiadająca na to ogłoszenie, użytkownik otrzyma powiadomienie.

Podobny schemat występuje w przypadku chęci pomocy. Użytkownik wybiera opcję „chcę pomóc”, określa lokalizację, w której się znajdują i 
wybiera konkretną ofertę spośród tych, które się wyświetlą. Należy podać swój numer telefonu i potwierdzić chęć pomocy.

Aplikacja jest nowa, ale może stać się przydatnym narzędziem do udzielania pomocy bez pośredników.

Pomagasz? A może potrzebujesz pomocy? 
Giżycko zostało partnerem akcji POMOCtu. Jest to aplikacja, która zrzesza osoby potrzebujące pomocy z tymi, 
które tę pomoc oferują.

Może wśród znajomych mamy kogoś ze słab-
szą odpornością, kto dla własnego bezpieczeństwa 
nie powinien wychodzić z domu. Wesprzyjmy cho-
rych, niepełnosprawnych, samotnych i słabszych!

To bardzo ważne, by seniorzy i osoby z choro-
bami towarzyszącymi, czy też słabszą odpornością 
nie wychodziły bez potrzeby ze swoich domów.

Pomagajmy sobie i otoczmy troską drugiego 
człowieka – starszą sąsiadkę, kolegę na wózku, 
znajomą cierpiącą na nowotwór lub ciocię z cukrzy-
cą. Przy okazji szybkiego wypadu do miasta mo-
żemy zrobić także zakupy komuś w potrzebie lub 
wykupić niezbędne leki. Z pewnością macie wokół 
siebie mnóstwo osób, którym należy pomóc w tym 
bardzo trudnym czasie epidemii koronawirusa.

Pamiętajmy też o swoich najbliższych. Jeśli 
mamy w swoim bliskim otoczeniu czy też w rodzinie 
osoby szczególnie potrzebujące pomocy i wspar-
cia, starsze, schorowane, samotne – bądźmy z nimi 
w stałym kontakcie i monitorujmy ich potrzeby.

Nie zapominajmy o zasadach bezpieczeństwa 
– unikajmy bezpośredniego, bliskiego kontaktu, 
rozmawiajmy na bezpieczny dystans, a zakupy zo-
stawmy pod drzwiami.

Apel również do osób potrzebujących – nie bój-
cie się prosić o pomoc i wsparcie, możecie liczyć na 
zaangażowanie i pomocną dłoń wielu ludzi. Roz-
glądajcie się wokół siebie, często np. na klatkach 
schodowych rozklejone są informacje z chęcią nie-
sienia pomocy przy zakupach, zarówno od sąsia-
dów, jak i sklepów, do których wystarczy zadzwonić 
i pomoc ma się gwarantowaną.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej funkcjonuje i pomaga jak dotychczas, a nawet 

Pomagajmy sobie - przydatne kontakty 
Wśród nas jest coraz więcej osób potrzebujących pomocy. Ta-
kiej zwyczajnej, w codziennych prostych czynnościach. Ro-
zejrzyjmy się wokół, być może sąsiad jest na kwarantannie 
i nie ma kto zrobić mu zakupów?

ze zdwojoną siłą. Godziny pracy MOPS pozostają 
bez zmian, z tą różnicą, że do budynku może wejść 
tylko jedna osoba, zalecany wcześniejszy kontakt 
telefoniczny – może uda się załatwić sprawę bez 
wychodzenia z domu (Sekretariat MOPS tel. 87 
428 56 06), kasa MOPS jest czynna.

Centrum Profilaktyki Uzależnień i 
Integracji Społecznej ogranicza bezpośred-
nią obsługę klienta, jest do dyspozycji pod nr tel. 
87 429 13 36, a także elektronicznie: biuro cpuis@
gizycko.pl, dyrektor ewa.ostrowska@gizycko.pl, 
księgowość beata.soltysiak@gizycko.pl. Punkt 
konsultacyjny pracuje w normalnym trybie: cen-
trumprofilaktyki.pl/punkt-konsultacyjny. Pastor 
Wojciech Trybek również zgłasza gotowość 
wolontariuszy do pomocy, dysponują własnym 
transportem, chętnie zrobią zakupy potrzebującym, 
można na nich liczyć także w każdej innej sprawie, 
kontakt 662 107 201.

Wiele restauracji i sklepów z Giżycka 
zaoferowało dojazd do klienta, na mojegizycko.pl 
stworzyliśmy bazę: mojegizycko.pl/lokalna-baza-
-sklepow-i-restauracji-z-dowozem-do-domu/ 

W wyjątkowych sytuacjach dostępny jest ca-
łodobowy numer telefonu Straży Miejskiej 
986. Osoby starsze, samotne, niezdolne do samo-
obsługi, które nie mają rodziny lub bliskich mogą 
zasięgnąć informacji na temat możliwości uzyska-
nia wsparcia w ramach przeciwdziałania pandemii 
COVID-19 pod numerem telefonu alarmowego 
Straży Miejskiej. Dyżurny SM udzieli niezbędnych 
informacji, przekaże sprawę do właściwego wy-
działu Urzędu Miejskiego lub właściwej jednostki 
organizacyjnej.
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Z wyrazami szacunku,
Marta Dąbrowska
Szef Sztabu #4478

z ekipą  
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Zanim wybierzesz któregoś z nas…

Kama 11-letnia, średniej wielkości suczka, 
trochę bojaźliwa, ale miła i lubi ludzi. Steryli-
zowana, czipowana. Umie chodzić na smyczy 

Kora 6-letnia, średnia suczka, sterylizowana za-
czipowana. Chodzi na smyczy, miła, chociaż nie 
bardzo pewna siebie. Dobrze toleruje inne pieski

Kumpel 4-letni duży pies, kastrowany i czi-
powany. Mądry i spokojny. Dobrze chodzi na 
smyczy

Te i wiele innych psów czekają na swój dom i swojego człowieka. Historia każdego z nich jest inna, podobnie 
jak różne są ich charaktery, sposoby zachowania, nastawienie do ludzi, innych zwierząt, małych dzieci. Warto 
przed podjęciem decyzji zapoznać się z psem, posłuchać o jego losach. Pozwoli to uniknąć rozczarowań, w 
wyniku których ucierpi głównie niechciany i ponownie porzucony czworonóg. 
Psy znajdują się w schronisku w Bystrym koło Giżycka. Po informacje prosimy dzwonić pod numer telefonu  
609 693 457.                      Fot. Schronisko Bystry pieski do adopcji

Gmina Miej-
ska Giżycko 
realizuje nowy 
projekt dofi-
nansowany z 
Funduszy Euro-
pejskich, dzięki 
któremu Giżyc-
ko zyska zapas 
środków ochrony przed COVID-19. 

Otrzymane materiały trafią bezpośrednio do pracowników jedno-
stek podległych Gminie Miejskiej Giżycko. tj. MOPS,  CPUiIS,  CIS  i  
Straży  Miejskiej. Wielorazowe maseczki, kombinezony ochronne, urzą-
dzenia do dezynfekcji dokumentów, lampy bakteriobójcze, termometry 
bezdotykowe – to tylko niektóre z rozwiązań mających podnieść poziom 
bezpieczeństwa w bezpośrednich kontaktach pracownik jednostki – in-
teresant/ podopieczny. Dodatkowe środki trafią do giżyckich placówek w 
grudniu. Wartość projektu to 149 571,95 zł, natomiast Giżycko pozyskało 

Działania przeciw covid-19 
dofinansowanie w wysokości 142 063,17 zł.

Celem projektu jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pandemii 
koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracowni-
ków jednostek podległych Gminie Miejskiej Giżycko i mieszkańców Gmi-
ny Miejskiej Giżycko korzystających z różnorodnego wsparcia realizowa-
nego za pośrednictwem podległych jednostek i zakładów budżetowych. 

Efektem projektu jest zapewnienie środków  ochrony  indywidual-
nej  personelowi  projektu (pracownikom instytucji) tj. jedno i wielora-
zowe  maseczki ochronne, rękawice nitrylowe, płyny do dezynfekcji rąk 
i powierzchni, fartuchy i kombinezony ochronne, ręczniki papierowe i 
przyłbice oraz zakup doposażenia stanowisk pracy w podmiotach świad-
czących usługi w sprzęt niezbędny do walki z epidemią: urządzenia do 
dezynfekcji dokumentów, lampy bakteriobójcze, bezdotykowe dozowniki 
płynu, osłony typu plexi, generatory ozonu, termometry bezdotykowe. Za-
kup i przeprowadzenie testów na obecność COVID-19 dla pracowników 
podmiotów świadczących usługi wspierające w miejscu zamieszkania i w 
terenie. Zatrudnienie nowego personelu do świadczenia usług w instytu-
cjach i środowisku na okres realizacji projektu.        Fot. pixabay.com

Malamka, 8-letnia duża suczka, sterylizowana 
i czipowana. Wesoła, miła, ufna i serdeczna. 
Nie lubi smyczy

Nuka, 14-letnia suczka, bardzo miła i dobrze 
chodzi na smyczy. Jest opanowana i spokojna

Ruperta, 6-letnia suczka, średniej wielkości. 
Ssterylizowana i czipowana. Nieśmiała, ale 
pilnująca, dość hałaśliwa. Kiedy zaufa, będzie 
z niej naprawdę wspaniała przyjaciółka
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Przez cały rok, twórczą i ciężką pracą, wspólnie z kadrą stwo-
rzyli trzy ogrody terapeutyczne, na 3 podwórkach: Konarskiego, 
Jeziornej i Wilanowskiej. Na początku października nastąpiła uro-
czysta prezentacja ogrodu na ul. Konarskiego z udziałem: Burmi-
strza Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkiewicza, współrealizatorki 
projektu dyrektor Ewy Ostrowskiej, radnej Małgorzaty Czopińskiej 
oraz części kadry: streetworkerów Barbary Nowosielskiej, Arkadiu-
sza Sprung, hortiterapeutki Zofii Wojciechowskiej i animatorki Ane-
ty Styczkiewicz-Górskiej. Podczas prezentacji obecne były także 
rodziny uczestniczące w projekcie. Hortiterapeutka opowiedziała 
o kilkumiesięcznych działaniach, podkreślając ważną rolę małego 
ogródka także w obliczu obecnej pandemii. To właśnie takie ogródki 
przy bloku przyczyniają się do zdrowia społecznego. Można popa-
trzeć przez okno i wyjść na chwilę posiedzieć na ławce. 

Ostatnio nastąpiła zmiana preferencji miejsca zamieszkania. 
Ludzie szukają mieszkań z ogródkiem lub tarasem, patio. Chcą 
mieć pewność bezpieczeństwa w swoim otoczeniu, które wypeł-

Ogrodowy azyl na trudne czasy
Jednym z wielu działań projektowych w ramach Streetworking Giżycko jest hortiterapia. To dzięki niej, dzieci i 
rodzice mają możliwość obcowania i doświadczania dobroczynności płynącej z roślin.

nione są  roślinami. Dlatego ogródki są takie ważne. Dają szansę 
na zachowanie zdrowa fizycznego, bo ruch na świeżym powietrzu 
przy domu jest bezpieczny i zdrowy. A ponadto bycie wśród roślin 
poprawia nastrój, więc idealnie pasuje do misji Centrum Profilaktyki 
Uzależnień i Integracji Społecznej. Uwieńczeniem prezentacji ogro-
du było posadzenie dwóch drzewek przez burmistrza Wojciecha 
Karola Iwaszkiewicza i dyrektor Ewę Ostrowską. Tym samym sa-
dzenia w ogrodzie zostały zakończone, pozostało tylko podlewanie 
i doglądanie roślin, czym zajmować się będą mieszkańcy bloków 
przy ul. Konarskiego.

Projekt hortiterapii na giżyckich podwórkach realizują Centrum 
Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku oraz Fun-
dacja Human Lex Instytut. 

Fot. Arkadiusz Sprung
Ewa Ostrowska

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej
www.centrumprofilaktyki.pl 

tel. 87 429 13 36
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Wszystkie ptaki uciekły i to była ta jedna z nielicznych sytuacji, kie-
dy w sumie cieszyłem się, że moi modele usunęli się sprzed obiektywu. 
Po chwili z wodnych zarośli wyłoniła się sylwetka strzelca w woderach, 
który tylko się uśmiechnął i machnął w moim kierunku ręką. Nie zdecy-
dowałem się na polemikę i ostrą wymianę słów. W końcu ten człowiek 
miał w ręku dubeltówkę, a ja tylko aparat fotograficzny.

Gęgawy, podobnie jak dwa inne gatunki gęsi - zbożowe i białoczel-
ne, należą do gatunków łownych. Jednak tylko pierwsza z nich jest 
w naszym kraju gatunkiem lęgowym, pozostałe to ptaki z północnego 
– wschodu kontynentu, które przebywają w Polsce tylko w okresie mi-
gracji. Już od połowy sierpnia rozpoczyna się sezon polowań, w którym 
ptaki te muszą mieć się na baczności. Lista krajowych ptaków łownych 
może budzić wątpliwości. Tworzy ją trzynaście gatunków nazywanych 
przez miłośników ptaków „pechową trzynastką”, a należą do nich nawet 
tak rzadkie gatunki, jak jarząbek lub o tak spadającej liczebności, jak 
kuropatwa.

Wierne gęsi

Wracając jednak do sympatycznych gęgaw. Nigdy nie byłem zwo-
lennikiem nadmiernego idealizowania przyrody i infantylnego podejścia 
do ptaków, gdzie na siłę dopisuje się do dzikich stworzeń ludzkie cechy, 
emocje, a nawet wartości. To świat specyficzny kierujący się instynk-
tami i nie należy go oceniać i interpretować przez pryzmat porządku 
naszej cywilizacji. Jednak gęsi to ptaki zupełnie wyjątkowe. Filary ich 
funkcjonowania są zadziwiająco zbliżone do ludzkich. Gęgawy opierają 
swoją strategię na silnych więziach z partnerami, rodziną, sąsiadami. 
Nawiązują między sobą zróżnicowane i trwałe relacje, które podtrzymu-
ją przez lata. Wieloletnie obserwacje i badania tych ptaków dostarczyły 
wielu interesujących i zadziwiających faktów, które wyróżniają gęsi na 

Strzały nad trzcinowiskiem
Czasami i miłośnik ptaków może poczuć się jak 
na wojnie. Siedzę sobie przy trzcinach i obserwuję 
pływające przy brzegu stado gęgaw. Jest jesień 
i sezon polowań na ptaki w pełni. Nagle słyszę z 
przeciwległego trzcinowiska huk wystrzałów. „Bach, 
bach, bach” – echo rozchodzące się po rozległej 
tafli jeziora jeszcze bardziej wzmocniło batalistyczne 
efekty. Ptaki w popłochu rzuciły się do ucieczki, a ja 
poczułem się nieswojo. Żeby tylko strzelec czasem 
nie wziął mojej sylwetki na muszkę widząc we mnie 
jakąś wypasioną gęś!

tle innych ptaków. Po pierwsze gęgawy niezwykle mocno przywiązują 
się do siebie. Pary tworzą stałe związki, które mogą przetrwać lata, a 
nawet całe życie. Bywa, że po utracie partnera drugi ptak do końca 
swoich dni żyje w samotności, a nawet ginie nie broniąc się przed dra-
pieżnikami lub z głodu. Wśród tych ptaków zauważono syndrom przy-
pominający ludzką depresję po utracie bliskiej osoby. Gęsi utrzymują 

długotrwałe kontakty ze swoim potomstwem, które nawet czasami w 
kolejnych latach pomagają rodzicom przy następnych lęgach. 

Gęsie przedszkole

Gęgawy wyróżniają także skomplikowane i zaawansowane ukła-
dy sąsiedzkie. Ptaki znają się od lat, często sobie pomagają, tworzą 
zwarte stada w sezonie lęgowym (coś na wzór naszych przedszkoli), 
wspólnie walczą z niebezpieczeństwem i wrogami. Obserwowano rów-
nież adopcję piskląt w przypadku śmierci rodziców. Młode również są 
bardzo uzależnione od dorosłych, uczą się funkcjonowania, reakcji na 
niebezpieczeństwa, wspólnie wędrują na zimowiska. Również utrata 
rodziców jest dla młodych ptaków niezwykłą traumą i bez pomocy są-
siadów lub gęsich „przyjaciół” nie byłyby w stanie przetrwać dłuższego 
okresu. Po sezonie lęgowym gęsi zbierają się w większe stada, gdzie 
również odnajdują swoją dalszą rodzinę, krewnych i znajomych. Ta 
mocna więź i wzajemne wsparcie to wielka siła tych ptaków i pewnie 
gwarancja dotychczasowego sukcesu.

Każdy taki strzał w kierunku gęgaw może więc rozbić tą całą ukła-
dankę wzajemnych powiązań i uzależnień. Każdy strzał może zburzyć 
jak domek z kart długotrwałe starania i zabiegi sezonu lęgowego. W 
końcu każdy strzał zabijając jedną gęś może sparaliżować funkcjono-
wanie większej grupy ptaków. A jeżeli chodzi o mnie w kontekście polo-
wania w trzcinach i pozyskania mojej osoby, jako trofeum, tu uprzedzam 
wszystkich myśliwych, że jestem dosyć tłusty i spożycie takiej pieczeni 
może skutkować niestrawnością i gwałtownym skokiem cholesterolu!

                         Krzysztof Pawlukojć



19WARTO WIEDZIEĆ

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przed-
szkoli w Giżycku informuje, że rachunki na 
stypendium szkolne należy wysyłać pocztą 
tradycyjną (adres: Miejski Zespół Obsługi 
Szkół i Przedszkoli w Giżycku, al. 1 Maja 14, 
11-500 Giżycko) lub zakopertowane wrzucić 
do skrzynki pocztowej znajdującej się przed 
wejściem do Urzędu Miejskiego. Istnieje rów-
nież możliwość przesłania rachunków poprzez 
platformę ePUAP. Wszystkie rachunki powin-
ny być podpisane, w przypadku rachunków 
opłaconych przelewem należy dołączyć do 
nich potwierdzenie przelewu. Wypłata stypen-
dium będzie odbywała się wyłącznie przele-
wem na wskazany rachunek bankowy.

Do rachunków należy dołączyć oświad-
czenie o wyrażeniu zgody na dokonanie wy-
płaty stypendium na konto wnioskodawcy – 
wzór wniosku na stronie https://mojegizycko.
pl/2020/10/22/komunikat-stypendia-szkolne/. 
Dodatkowych informacji udziela Agnieszka 
Dyduch, tel. 87 428 29 35.

             grafika: pixabay.com

Stypendia szkolne

Giżyckie Wieczory z Paszportem i Dowo-
dem Osobistym w najbliższym czasie nie będą 
się odbywały. O wznowieniu akcji będziemy 
informowali.

Prosimy sprawdzić ważność dowodu oso-
bistego! Dowody osobiste wydane w latach 
2001 – 2009 straciły ważność i podlegają obo-
wiązkowej wymianie, a wydane w 2010 roku 
tracą ważność w bieżącym roku (nie dotyczy 
dowodów wydanych na czas nieoznaczony). 
Sprawy osób niepełnosprawnych załatwiane 
są w miejscu ich zamieszkania, po uprzednim 
zgłoszeniu do Wydziału Spraw Obywatelskich 
w Urzędzie Miejskim w Giżycku – tel. 87 7324 
132 lub 87 7324 134.

Czasowe zawieszenie

O trzech panach: Michale Jasudo-
wiczu, Henryku Jurczyku i Piotrze 
Konstantynowiczu którym giżyccy raj-
cowie przyznali medale za szczególne zasłu-
gi dla miasta pisaliśmy we wrześniowym nu-
merze „Mojego Giżycka”. Wreszcie przyszedł 
czas na oficjalne uhonorowanie. Uroczystość 
– niestety - miała wymiar bardzo symbolicz-
ny, ze względu na ograniczenia z powodu 
pandemii covid i zasad bezpieczeństwa. W 

Oficjalnie uhonorowani
Urzędzie Miejskim wyróżnieni giżycczanie 
spotkali się z zastępcą przewodniczącego 
Rady Miejskiej Janem Sektą oraz burmi-
strzem miasta Wojciechem Karolem 
Iwaszkiewiczem.

Na zdjęciu od lewej: Henryk Jurczyk, 
Michał Jasudowicz, Piotr „Kostek” Konstan-
tynowicz

Foto: UM Giżycko mojegizyc-
ko.pl / J. Maciejewska-Kucfir

Restauracje z dowozem do domu:
Browar Chmury tel. 87 566 19 04 
Fit Przystań – Catering Dietetyczny tel. 791 759 250 
Fotelove cafe&bistro tel. 572 068 074 
Gospoda pod „Czarnym Łabędziem” w Rydze-
wie tel. 502 848 109, 501 676 899 
Halo Pizza tel. 884 940 940 
Hotel Mazury tel. 607 844 207 
Kęs tel. 796 214 808 
Kuchnie Świata tel. 87 4292255 
Na Fali Bistro/Pub tel. 530 664 497 
Oregano Pizza tel. 510 540 505
Papryka tel. 87 428 58 42 
Pasaż Club&Food tel. 512 413 945 
Pizza Factory Giżycko tel. 87 438 10 20 
Pizzeria Giuliano tel. 720 087 087 
Pizzeria Hawaii tel. 694087344, 877327696 
PodKładka RestoBar tel. 87 441 16 06 
Puzzle Smaku tel. 882 847 494
Pyszna tel. 725 207 229 
Restauracja AZS Wilkasy tel. 570 794 566 
Restauracja La Bibliotheque Hotel St. Bruno 87 
732 65 24 
Restauracja Przystań Giżycko tel. 87 428 20 66
Steakownia Giżycko tel. 663 667 881 
Susharnia tel. 577 554 227 
TRZY CZTE RY Zdrowy Catering Dietetyczny 
Miłki 575 576 344 
Za-Wi-THAI 664 780 319

Uaktualniona baza sklepów i restauracji 
Uaktualniamy lokalną bazę restauracji i sklepów z dowozem do miejsca 
zamieszkania! Dzięki temu możemy wesprzeć zarówno tych, którzy 
nie mogą wyjść z domu po zakupy, jak również naszych lokalnych 
przedsiębiorców.

Aktualizujmy wspólnie listę na naszym oficjalnym profilu na Facebooku – informacje można 
przekazywać w komentarzach pod postem: facebook.com/kursnaGIZYCKO lub bezpośrednio 
na adres mailowy Biura Promocji UM promocja@gizycko.pl.

Zakupy z dowozem do domu:
A Ku Ku tel. 668 105 112 i mailowo ulamala-
nowska@poczta.fm (dekoracje, gadżety na 
różne okazje, akcesoria na imprezy okoliczno-
ściowe dla dzieci) 
Hurtownia Kwiatów Paula Giżycko tel. 504 077 
950 
Ilkas – Zakupy Online Giżycko tel. 87 428 09 86 
Jagódka Warzywniak ul. Wodociągowa 23 tel. 
796294045 
Księgarnia „ODEON” Giżycko tel. 604 493 784 
dowóz pod drzwi (książki, gry planszowe, kred-
ki etc.), zamówienia również online na stronie 
www.ksiaznica.pl (ze wskazaniem księgarni w 
Giżycku) 
Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski zamówie-
nia na stronie www.cukierniaszabelski.pl 
Scala (tylko większe zamówienia) tel. 87 429 15 
84 
Sklep ABC Plac Dworcowy (sklep współpracu-
je również z zaprzyjaźnioną masarnią) tel. 511 
250 192 
Sklep Odido ul. Armii Krajowej 6 tel. 511 
250 192 
Sklepy spożywcze firmy Krzyś Krzysztof Cituk tel. 
512 413 233 lub 512 413 236 
Sklep Rybno-Spożywczy Giżycko tel. 608 319 
781 lub sms z listą zakupów i adresem, pod który 
mają zostać dostarczone 
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Dzięki zmianom można skorzystać z praktycznej mapy 
miejsc, na której zaznaczono kilkadziesiąt lokalizacji, kryjących 
kadry danego miejsca sprzed lat. Szybką i wygodną podróż w 
czasie zapewnia narzędzie oś czasu – zdjęcia pogrupowano 
zgodnie z rokiem, w którym je wykonano. Najstarsza kolekcja 
GAC z 1887 roku stanowi początek osi. Eksplorowanie GAC nie-
wątpliwie ułatwia także podział na kategorie. Od teraz można 
przefiltrować zdjęcia na te z zakresu architektury, krajobrazu, 
kultury, przemysłu, sportu, turystyki, wydarzeń, życia codzien-
nego.

Giżyckie Archiwum Cyfrowe (GAC) zainaugurowane zosta-
ło w 2017 roku przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Giżycku. 
Jego obecna postać to efekt współpracy Biblioteki z Centrum 
Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach 
projektu Digitalizacja zasobów kulturowych Krainy Wielkich Je-
zior Mazurskich dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

W GAC znajdują się zbiory o wartości historycznej, kulturo-
wej i naukowej, m.in. archiwum fotografii Marii Szarskiej, zbiory 
fotografii Marka Kowalczyka i Kazimierza Pietrachowicza, fo-

Nowa wersja GAC to sama przyjemność 
Wirtualna skarbnica pamięci o Giżycku, jego historii i mieszkańcach zyskała nowe funkcjonalności, aby być 
bardziej przystępną dla użytkowników. Mapa miejsc, podział na kategorie, oś czasu -  przeszukiwanie Giżyckiego 
Archiwum Cyfrowego  to teraz jeszcze większa przyjemność!

tografie i dzienniki Witolda Perepeczko przekazane przez jego 
córkę Barbarę Perepeczko, archiwum Marii Kusznierewicz, zbiór 
ulotek, plakatów, czasopism i dokumentów zarządu NSZZ Soli-
darność Okręg Pojezierze z siedzibą w Giżycku z okresu Stanu 
Wojennego (przekazany przez byłych działaczy lub członków ich 
rodzin), czy zabytkowe księgi protokołów Rady Parafialnej Ko-
ścioła ewangelickiego w Giżycku z lat 1887-1921.

Archiwum powstało i rozwija się dzięki mieszkańcom Giżyc-
ka. GAC to archiwum społeczne, stworzone przede wszystkim w 
oparciu o prywatne zbiory. Jego celem jest włączanie kolejnych 
archiwaliów – prywatnych i publicznych – do tworzenia wspólnej 
historii miasta i jego mieszkańców. Każdy może współtworzyć 
GAC poprzez udostępnianie własnych kolekcji. Zostaną one pro-
fesjonalne zdigitalizowane i umieszczone w Archiwum na zasa-
dach określonych przez właściciela. Każdy może też przyłączyć 
się do opisywania zgromadzonych już materiałów.

Na podstawie informacji: Jana Sekty Giżyckie 
Archiwum Cyfrowe www.gac.gizycko.pl
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Okres pandemii nie pozwala na świętowanie. Jednak władze Gi-
życka, życząc wytrwałości wszystkim pedagogom, w sposób szczegól-
ny podziękowały kilkorgu z nich. Wybranym nauczycielom wręczono 
nagrody, a w okrojonej uroczystości udział wzięli: burmistrz Giżycka 
Wojciech Karol Iwaszkiewicz, jego zastępca burmistrza Ce-
zary Piórkowski i dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i 
Przedszkoli Piotr Szulc. Burmistrz miasta wręczył nagrody 9 na-
uczycielom wyróżniającym się wyjątkowymi osiągnięciami i zaangażo-
waniem.       

    Fot. mojegizycko.pl/ Justyna Maciejewska-Kucfir 

Wyróżnieni za zaangażowanie
Żeby nie przegapić i pochwalić tych, którzy na to zasługują. Dzień Nauczyciela, co roku 
celebrowany przez uczniów, dyrekcje szkół, władze. Jego charakterystycznym obrazkiem 
były naręcza kwiatów noszonych tego dnia przez pedagogów. W tym roku było inaczej.

Nagrodę Burmistrza Miasta Giżycka otrzymali:
Mirosław Ambroch - SP1 – nauczyciel wychowania fizycz-
nego
Daniel Grzyb - SP3 – nauczyciel historii, matematyki, infor-
matyki
Dorota Leszek - SP1 – nauczyciel języka angielskiego
Ewa Łukaszewicz - PM1 – nauczyciel wychowania przed-
szkolnego
Sylwia Melnik - SP2 – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Iwona Słowikowska - PM4 – dyrektor
Elżbieta Sobczak - SP3 – nauczyciel edukacji wczesnoszkol-
nej
Beata Jolanta Sudnikiewicz - SP4 – nauczyciel, wychowaw-
ca świetlicy
Anetta Szóstek-Anaszko  - PM4 – nauczyciel wychowania 
przedszkolnego i języka angielskiego

Konkurs „Miejsce przyjazne seniorom” to ini-
cjatywa Giżyckiej Rady Seniorów we współpracy 
z Burmistrzem Giżycka, zapoczątkowana w 2019 
r. Głównym celem konkursu jest wyróżnienie i 
promocja instytucji, przedsiębiorstw, a także or-
ganizacji, które poprzez stosowanie odpowied-
nich rozwiązań architektonicznych, oferowanie  

produktów, usług i zniżek wychodzą  poza standardową komunikację 
z konsumentem i opiera się na zrozumieniu potrzeb osób starszych. 
Tym samym przyczyniają się do tego, że osoby starsze traktowane są 
w sposób godny, czują się potrzebne oraz dowartościowane.

Zgłoszenia do konkursu należy składać do 15 listopada 2020 r. do 
biura Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku 

Miejsce przyjazne seniorom – II edycja konkursu 
Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko zgodnie z regulaminem konkursu lub 
mailowo jako skan wniosku w formie cyfrowej z dopiskiem Konkurs 
,,Miejsce Przyjazne Seniorom” na adres cpuis@gizycko.pl. Szczegóło-
wych informacji w sprawie konkursu udziela Dyrektor Centrum Profilak-
tyki Uzależnień i Integracji Społecznej Ewa Ostrowska, tel.  87 429 13 
36, ewa.ostrowska@gizycko.pl

Przypominamy ubiegłorocznych laureatów 
konkursu „Miejsc przyjaznych seniorom”:

 
Salon Fryzjerski „Loczek” w Giżycku, Górni sp. z o.o. 
– sklep firmowy mięsny, Urząd Skarbowy w Giżycku, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku
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Mleczna Kita i Kot Mleczysław, główni bohaterowie kampanii „Mamy kota na punkcie mleka”, sfi-
nansowanej z Funduszu Promocji Mleka, zapraszają wszystkie placówki kształcące dzieci w wieku 
6-10 lat do udziału w bezpłatnym projekcie „Mamy kota na punkcie mleka” organizowanym przez Pol-
ską Izbę Mleka i Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. By dołączyć do programu 
wystarczy pobrać deklarację dostępną na stronie www.kochammleko.pl, wypełnić ją i odesłać skan na 
adres promocja@izbamleka.pl. W ramach programu na zainteresowanych czeka moc korzyści takich 
jak materiały edukacyjne, spotkania z mlecznymi bohaterami czy gadżety.

Opracowanie: Biuro kampanii „Mamy kota na punkcie mleka”

Mamy kota na punkcie mleka

Patotreści są to pato-
logiczne przekazy, które 
najczęściej mają formę stre-
amów, nadawanych w cza-
sie rzeczywistym przez tzw. 
patostreamerów w serwisie 
YouTube. Treści te promują 
zachowania demoralizujące. 
W sieci można zobaczyć 
libacje alkoholowe, wulgar-
ne zachowania seksualne, 
przemoc w stosunku do 
zwierząt, ludzi, a nawet naj-
bliższych osób – rodziców 
czy rodzeństwa patostre-
amerów.

Jak wynika z raportu 
PATOTREŚCI W INTERNE-
CIE opracowanego w 2019 
r. przez Fundację Dajemy 
Dzieciom Siłę we współpra-
cy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich przy wsparciu Orange, przewa-
żającej większości nastolatków znane jest zjawisko patotreści. Oglądał 
je co trzeci badany w wieku 13 – 15 lat. Dla zdecydowanej większości 
(88 proc.) oglądanie patotreści w internecie okazuje się doświadcze-
niem niepokojącym. Co więcej, młodzi postrzegają je jako mocno szko-
dliwe i zachęcające do naśladowania patologicznych zachowań (87 
proc.). Aż 18 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że niektórzy patostre-
amerzy im imponują, aczkolwiek 82 proc. uważa, że patotreści powinny 
być w sieci zakazane. Niestety, dzieci i młodzież często traktują je jako 
dobrą zabawę i rozrywkę. Tego rodzaju przekazy wpisują się bowiem w 
typową dla nastoletniego wieku potrzebę eksperymentowania i podej-
mowania ryzykownych zachowań.

Dlatego właśnie patostreamy są tak niebezpieczne. Oglądanie 
przemocowych treści w sieci nie pozostaje bez wpływu na kształtującą 
się psychikę młodego człowieka. Wulgarne nagrania czy filmy mogą 
negatywnie wpływać na przekonania nastolatków o kondycji świata i 
ludzi. Odbiorcom patostreamów rzeczywistość jawi się jako niezrozu-
miała i groźna. Stąd już tylko krok do utraty poczucia bezpieczeństwa, 
odczuwania lęku, obniżenia nastroju, a wreszcie znieczulenia na bodź-
ce pojawiające się w szkodliwych materiałach.

Działania profilaktyczne w zakresie patotreści zostały wpisane do 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych dla Miasta Giżycka na rok 2020 . Ze względu na liczne ogra-

Giżycko mówi NIE patotreści! 
Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku rozpoczyna kampanię profilaktyczną pod hasłem: 
„Ślepy przekaz, niebezpieczne treści – Giżycko mówi NIE! patotreści” . Patronat nad działaniami objął Burmistrz 
Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz. Pomysłodawcą kampanii w Giżycku jest Ewa Ostrowska – Dyrektor CPUIS, 
działania są realizowane przy zaangażowaniu kadry Świetlicy Socjoterapeutycznej i Klubu „Pełna Chata”.

niczenia ze względów epidemicznych, kampania nie mogła być reali-
zowana w pierwotnym zamiarze (trzeba było odstąpić między innymi 
od konferencji dla nauczycieli i specjalistów), jednakże do końca roku 
Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej przeprowadzi 
następujące działania:
• materiały prasowe w lokalnej prasie, 
• kampania radiowa w Melo Radio, 
• szkolenie dla nauczycieli i profesjonalistów (online), 
• posty w mediach społecznościowych na profilu Świetlicy Socjotera-
peutycznej, Klubu Pełna Chata i Streetworking Giżycko oraz na stro-
nach www.centrumprofilaktyki.pl, www.mojegizycko.pl, 
• materiały prasowe w lokalnych mediach elektronicznych, 
• przygotowanie i druk ulotek dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodzi-
ców – Ulotki będą dystrybuowane po powrocie dzieci z nauki zdalnej. 

Więcej o tematyce patotreści:
Raport https://fdds.pl/co-trzeci-nastolatek-oglada-patotresci-w-sieci/ 
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/kogo-podziwia-twoje-dziecko-w-sie-
ci-uwazaj-na-patotresci 
Poradnik dla rodziców https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/
szkodliwe-tresci-w-internecie-nie-akceptuje-reaguje2 

Ewa Ostrowska
Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integra-

cji Społecznej www.centrumprofilaktyki.pl 
(http://www.centrumprofilaktyki,pl),tel. 87 429 13 36
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W meczu wystąpiły: 
Magda Krauklis (bramkarka),Gabriela Muskała – 4 bram-
ki, Oliwia Siedlecka – 4 bramki, Zofia Szudra – Roszko 
– 4 bramki, Maja Zawadka – 4 bramki, Amelia Gołubow-
ska – 3 bramki, Karolina Krysztofik – 3 bramki, Oliwia 
Mikulewicz – 3 bramki, Patrycja Flis – 2 bramki, Paulina 
Pucia – 1 bramki, Gabriela Jurgiel, Emilia Kutnik, Lilia 
Lewczyk, Magdalena Radzewicz.

Giżycczanki zasiadły w fotelu lidera 
W listopadzie dziewczęta Młodzieżowego Towarzystwa Sportowe-

go „Giżycko” rozegrały mecz trzeciej kolejki ligi wojewódzkiej z UKS 
Mikołajki. 

Mecz rozegrano w Mikołajkach. Zespół gospodyń zajmuje przed-
ostatnie miejsce w tabeli, więc giżycczanki wystąpiły w roli pewnych fa-
worytek. Pierwszą bramkę gospodynie zdobyły dopiero na dwie minuty 
przed końcem pierwszej połowy spotkania i to po wyraźnym błędzie 
własnym gości. Wynik do przerwy 1:15.

Po wznowieniu gry trener Andrzej Paszkiewicz znacznie 
rotował składem, praktycznie grały dublerki oraz powstawały różne, 
niekiedy dziwne wręcz konfiguracje ustawień. Na boisku wystąpił cały 
zespół, a na uwagę zasługuje udany debiut w rozgrywkach 13-nasto-
letniej rozgrywającej Gabrysi Jurgiel, która trenuje z drużyną od 
dwóch miesięcy (początki w UKS Omega Mrągowo). Spotkanie zakoń-
czyło się bardzo wysokim zwycięstwem MTS Giżycko 28:4.

Mimo wysokiego zwycięstwa trener Paszkiewicz nie krył niezado-
wolenia z gry swojego zespołu. Według jego oceny zawodniczki raziły 
brakiem skuteczności oraz błędami własnymi i mimo zaangażowania, 
i momentami bardzo dobrej gry w obronie, nie wpłynęło to na dobrą 
ocenę gry w spotkaniu.

Po tej kolejce giżycczanki zasiadły w fotelu lidera, lecz w następnej 
kolejce odbędzie się mecz prawdy z również niepokonanym do tej pory 
zespołem MLKS Czarni Olecko. 

Informacja prasowa i zdjęcia: MTS GIŻYCKO, 
mtsgizycko@wp.pl

Nie było mocnych na Giżycko w regatach w Gro-
dzisku Mazowieckim. Dzięki umiejętnościom zawod-
ników Giżyckiej Grupy Regatowej triumfowaliśmy we 
wszystkich kategoriach i oczywiście w klasyfikacji 
generalnej. Dzięki temu, wszystkie główne nagrody 
i pięć tysięcy złotych jadą do Giżycka – napisał  na 
swoim fanpage burmistrz Giżycka Wojciech Ka-
rol Iwaszkiewicz, zawodnik kategorii OPEN. 

W październiku reprezentacja Giżycka wzięła 
udział w pierwszych regatach żeglarskich organizo-
wanych w Grodzisku Mazowieckim. Stawy Walczew-
skiego, miejsce codziennej rekreacji mieszkańców 
Grodziska Mazowieckiego, tym razem zamieniły się 
w arenę rywalizacji sportowej. 

Regaty rozgrywano w klasach Optimist w dwóch 
kategoriach wiekowych 6-9 lat, 10-13 lat oraz w kla-
sie Merlin 14-16 lat, oraz w grupie Oldboy (16+). 
Pozakonkursowo odbyły się także regaty w kategorii 
oldboy na jachtach klas: Neptun, Astron, Vegu oraz 
Lis. Silną ekipę z Giżycka tworzyli zawodnicy Giżyc-
kiej Grupy Regatowej w składzie: Antosia Dzie-
kańska, Michał Ciechanowicz, Dominika 
Grala i Laura Banach. W kategorii OPEN wy-
startowali: burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz 
i bosman portu Ekomarina Giżycko Rafał Ciecha-
nowicz.

Fot. Zdjęcia opublikowane na 
oficjalnymprofilu Burmistrza Giżycka 

Na Giżycko nie było mocnych
Ta informacja ma już swoją historię, ale jest tak optymistyczna w tych ciężkich czasach, że zamieszczamy ją – 
mimo iż sporo „po czasie”. 
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Rozgrywki IV ligi już dawno nie trwały tak długo. Dlatego piłka-
rze mieli prawo odczuwać zmęczenie, co przenosiło się na sytu-
ację na boiskach. Przed podopiecznymi Przemysława Łapińskie-
go pojawiła się świetna okazja, by rundę jesienną zakończyć na 
pierwszym miejscu podium. Szansę tę nasz zespół wykorzystał, 
ogrywając 7:2 ostatnią ekipę IV ligi - Olimpię Olsztynek. 

Emocji w tym meczu nie brakowało. Spotkanie rozpoczęło się 
wręcz idealnie dla naszego zespołu.  Pierwszym strzelcem został 
Radosław Gulbierz dobijając  piłkę do pustej bramki (a była to 1. 
min.  spotkania). Gospodarze, pierwszy - i jak się okazało sku-
teczny - strzał (z rzutu wolnego) na naszą bramkę oddali dwana-
ście minut później. Giżyccy zawodnicy do końca pierwszej połowy 
zdobyli trzy bramki, a swoje trafienia zaliczyli: Paweł Drażba, 
Paweł Dymiński, Mateusz Skonieczka i na przerwę ze-
szli z wynikiem 4-1. 

Druga połowa rozpoczęła się dość spokojnie w porównaniu 
z pierwszą częścią spotkania. Gospodarze spróbowali wyższego 
ataku i zaczęli grać bardziej agresywnie. W 61. min. zaowocowa-
ło to drugą  bramką dla gospodarzy. W 63. minucie, po dośrod-
kowaniu z rzutu rożnego, świetną szansę wykorzystał  Adrian 
Kucharski zdobywając piątą bramkę dla Mamr. Później swoje 
trafienia zaliczyli: Radosław Gulbierz i Damian Mazu-
rowski. Lepszego finiszu rundy nie można było sobie wymarzyć. 
Wygrany w bardzo dobrym stylu dziesiąty mecz z rzędu i zakoń-
czenie roku na pierwszym miejscu  IV ligi. Brawo drużyno!

MKS OLIMPIA – GKS MAMRY 2-7 (1-4)
Strzelcy bramek: Gulbierz – 2 ,Drażba , Skonieczka, Dymiński, Ku-

charski, Mazurowski – po 1.
Skład: Bebłowski- Darda , Kucharski, Świderski (82 min Rutkowski 

J), Kulik, Adamiec, Rusiak (64 min Mazurowski), Gulbierz (88 min Dob-
ko), Dymiński (80 min Sadocha), Drażba (75min Drężek), Skonieczka 
(73 min Wiszniewski), rezerwa: Murawski

                            M.G.

Zwycięstwo na koniec roku

Zawodnicy klubu sportowego AP Mamry Giżycko 2007 zdobywają 
doświadczenie na największych stadionach Polski. Czworo zawodni-
ków przebywało niedawno w Białymstoku na testach sportowych w 
Jagiellonii Białystok. Konsultacje odbyły się w ośrodku Jagiellonii przy 
Elewatorskiej. Zajęcia trwały 4 godziny. Na zdjęciu, od lewej: Aleksan-
der Matuć, Kacper Góralczyk, Mikołaj Leszczyński i Daniel Radzewicz. 
Z kolei Mikołaj Kopko, przebywał na testach w klubie Lech Poznań.

                    Fot. AP Mamry Giżycko 2007

Młodzi zdobywają stadiony

Nazwa   M. Pkt. Z-R-P Bramki
1. Mamry Giżycko   19 46 15-1-3 78-26
2. Mrągowia Mrągowo 18 41 13-2-3 43-19
3. Polonia Lidzbark Warmiński 19 40 12-4-3 56-20
4. Motor Lubawa  18 39 12-3-3 37-17
5. MKS Korsze  19 31 9-4-6 36-29
6. Zatoka Braniewo  17 30 10-0-7 44-37
7. Pisa Barczewo  18 30 9-3-6 38-28
8. Granica Kętrzyn  18 28 8-4-6 38-30
9. ITS Jeziorak Iława  18 26 7-5-6 49-38
10. Błękitni Pasym  19 26 8-2-9 37-46
11. Olimpia II Elbląg  17 24 7-3-7 29-27
12. Błękitni Orneta  18 22 6-4-8 26-25
13. Mazur Ełk  19 20 6-2-11 28-31
14. Warmia Olsztyn  19 19 5-4-10 19-49
15. GSZS Rybno  18 18 5-3-10 26-45
16. Stomil II Olsztyn  19 12 3-3-13 29-54
17. Tęcza Biskupiec  18 10 3-1-14 20-70
18. Olimpia Olsztynek  19 8 2-2-15 30-72

Tabela (22.11.2020 r.)


