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DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Mieszkanie jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowie-

ka, a w związku z tym również jednym z naszych priorytetów. Mimo, 
że warunki w czasach epidemii dynamicznie się zmieniają i pojawiają 
się różne przeciwności, nie rezygnujemy z budowy miejskich miesz-
kań na wynajem. Konieczne są jednak korekty zasad, ponieważ w 
zakończonym niedawno postepowaniu na budowę 100 miejskich lo-
kali przy ul. Warszawskiej - dwa konsorcja, które złożyły oferty, osza-
cowały bardzo wysoko swoje koszty i ryzyka. Część ryzyk była też 
zbyt duża dla Miasta, więc to postępowanie niestety nie mogło być 
kontynuowane.

W wyniku ustaleń dokonanych w ramach dialogu konkurencyj-
nego z Wykonawcami na realizację zadania w formule Partnerstwa 
Publiczno – Prywatnego stwierdziłem bowiem, że zarówno wyso-
kość przewidywanego czynszu dla najemców w tym projekcie (co 
było kluczowe), jak i pewność oraz przewidywalność zasad najmu 
nie stanowią rozwiązań potencjalnie atrakcyjnych dla mieszkańców 
czyli przyszłych najemców. Z przebiegu dialogu wynikało również, że 
w następstwie skutków epidemii COVID-19 należałoby liczyć się z 
dodatkowymi wymogami stwarzającymi kolejne ryzyka. Wykonawcy 
chcący wybudować nam mieszkania, poproszeni o przedstawienie 
wstępnej kalkulacji wysokości czynszu, która z ich perspektywy czy-
niłaby projekt opłacalnym biznesowo i wartym kontynuacji, wskazali 
kwotę ok. 50 zł/m2 miesięcznie. Stawka ta znacząco przekraczała 
przyjętą przez nas jako maksymalną, miesięczną stawkę czynszu 
określoną na 30,35 zł/m2, a stawka ta wynikała z analiz ujętych w 
opracowanej w 2018 r. oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia 
zaakceptowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. To były zbyt 
duże rozbieżności pomiędzy naszymi oczekiwaniami dotyczącymi 
stawki czynszu atrakcyjnej cenowo dla mieszkańców czyli docelo-
wych najemców, a danymi przedstawionymi przez Wykonawców. 
Pojawiły się również dodatkowe wymogi związane z realizacją pro-
jektu sygnalizowane przez Wykonawców już na tym etapie. Z tych 
powodów podjąłem decyzję o unieważnieniu tego postępowania z 
uwagi na brak możliwości osiągnięcia podstawowego celu projektu 
czyli atrakcyjności cenowej najmu mieszkań. Sprawa jednak nie jest 
ostatecznie przekreślona. Śledzimy na bieżąco uważnie zmiany w 
prawie. Jednocześnie pojawił się nowy – dużo elastyczniejszy instru-
ment, z którego zamierzamy skorzystać. Nie rezygnujemy zatem z 
budowy mieszkań. Obecnie trwa także budowa budynku na ul. Si-
korskiego, gdzie będzie 13 nowych lokali. To wyjątkowy budynek, w 
którym zamieszkają osoby niepełnosprawne i planujemy uruchomie-
nie w nim specjalnego mieszkania, które  zapewnieni pomoc naszym 
mieszkańcom w prowadzeniu samodzielnego życia, odciążając tym 

samym najbliższą rodzinę. Zakończenie budowy i oddanie kluczy już 
za kilka miesięcy. Biorąc także pod uwagę zmianę strategii rządowej 
dotyczącej mieszkalnictwa (uchwalona przez Sejm ustawa z 16 grud-
nia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nierucho-
mości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości – tzw. „lokal za 
grunt”) zamierzamy kontynuować ideę budowy miejskich mieszkań i 
aktualnie opracowywane są założenia alternatywnego projektu, które 
przewidują udostępnianie lokali mieszkańcom na bardziej atrakcyj-
nych, a przede wszystkim jasnych i przewidywalnych w całym okresie 
trwania najmu warunkach. O postępach prac związanych z realizacją 
projektu po wejściu w życie ww. ustawy będę informował Państwa 
na bieżąco. Jeszcze raz dziękuję Ministerstwom (Infrastruktury i Bu-
downictwa, Inwestycji i Rozwoju, Funduszy i Polityki Regionalnej) 
za współpracę w tym trudnym projekcie oraz za doradztwo, które 
przyniosło wiele korzyści i doświadczeń. Czeka nas dużo pracy, ale 
mieszkania są jednym z priorytetów. W tym obszarze należy ułatwiać 
budowę wszystkim inwestorom oraz tworzyć równolegle miejskie pro-
gramy mieszkaniowe, aby ta jedna z podstawowych ludzkich potrzeb 
była w jak największym stopniu zaspokojona.



3

MOJE GIŻYCKO - bezpłatny miesięcznik. Wydawca: Giżyckie Centrum Kultury. Adres redakcji: ul. Konarskiego 8, 11-
500 Giżycko, e-mail: redakcja@gizycko.pl. Redaktor naczelny: Marta Dąbrowska. Redakcja: Małgorzata Bogdanowicz.                             
Skład: Maris – Sebastian Jurgielewicz. Druk: „Top Druk” Łomża. Nakład: 3500 egzemplarzy. 

SPOŁECZEŃSTWO

Do noszenia maseczek i regularnej dezynfekcji rąk w giżyckim Urzę-
dzie Miejskim nie trzeba nikogo namawiać. Wykonywanie codziennych 
czynności, mających bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo, od 
kilku dni jest jednak przyjemniejsze. Wszystko za sprawą nowych, sper-
sonalizowanych dozowników do dezynfekcji.

Trzy funkcjonalne urządzenia, opatrzone logo Giżycka, stanęły w 
ostatnich dniach, na terenie urzędu. Zakupu dokonano przy okazji unij-
nego projektu pn. „Realizacja usług powstrzymywania rozprzestrzeniania 
się oraz zwalczania skutków wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19 
wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w Gminie Miejskiej Giżycko”, koordy-
nowanego przez pracownice Biura Projektów.

Głównym założeniem projektu było pozyskanie zapasu środków 
ochrony przed COVID-19. Dzięki realizacji, pracownicy jednostek podle-
głych Gminie Miejskiej Giżycko zostali wyposażeni m. in. w wielorazowe 
maseczki, kombinezony ochronne, urządzenia do dezynfekcji dokumen-
tów, lampy bakteriobójcze, termometry bezdotykowe. Celem zastosowa-
nych rozwiązań było podniesienie poziomu bezpieczeństwa w bezpo-
średnich kontaktach pracownik jednostki – interesant/ podopieczny. 

Wartość projektu to 149 571,95 zł, natomiast Giżycko pozyskało 
dofinansowanie w wysokości 142 063,17 zł.

Fot. mojegizycko.pl/ JMK

Trzy stojaki Czystojaki

Zbiórka to pomysł Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, 
która z własnych środków zakupiła pojemnik, by w kreatywny sposób 
zachęcić mieszkańców do wrzucania nakrętek. Te zostaną przekazane 
firmie recyklingowej z Olsztyna (Ermet Recykling RM), która w zamian 
zasili konto naszego podopiecznego Igorka Kamińskiego. Za 
każdy kilogram nakrętek, firma przekaże na rzecz Igora 60 gr. Sukces 
akcji zależy zatem od naszego zaangażowania. Pojemnik na pewno 
zostanie z nami do kwietnia, a mamy nadzieję, że przez cały 2021 rok.

Zbieranie nakrętek to jedna z najpopularniejszych akcji społecz-
nych organizowanych w Polsce, prawdopodobnie dlatego, że jest pro-
sta i wymaga minimalnego zaangażowania. Większość z nas posiada 
w domu plastikowe nakrętki – od napojów, oleju, detergentów. Wy-

Jeden dzień wystarczył, by zapełnić po brzegi zapełnić 150 - litrowy pojemnik na plastikowe nakrętki. Przy Urzędzie 
Miejskim stanęło charakterystyczne ażurowe serce, a już następnego trzeba było robić miejsce na nowe nakrętki.

Lepsza strona plastiku
starczy je zebrać i przynieść do wyznaczonego miejsca. Następnie są 
one przekazywane do skupu plastikowych nakrętek – firmy recyklin-
gowej, i przerabiane na surowiec wtórny. Ze starych nakrętek można 
wyprodukować m. in. nowe nakrętki, opakowania, rury pcv. 

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich jest zadowolona z en-
tuzjastycznego przyjęcia inicjatywy i zastanawia się nad wprowadzeniem 
nowych pojemników. W jej ślad idzie Stowarzyszenie OK Giżycko z Da-
riuszem Kowalczykiem na czele. Serce Stowarzyszenia zostało 
wystawione w ostatni weekend stycznia na Pasażu Portowym w Giżycku, 
a środki zostaną przekazane na rzecz wybranego giżycczanina w po-
trzebie. Akcja zbiegła się z 29. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.            Fot. mojegizycko.pl/ J. Maciejewska-Kucfir
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Nowa miejska spółka Giżycka Ochrona Zdrowia sp. z o.o., 
prowadząca od lipca szpital, poprzedni rok zamknęła stra-
tą około 1,3 mln zł.  Kwota ta nie jest zadłużeniem, a stratą, 
której przyczyn należy upatrywać w kilku obiektywnych powo-
dach. Pierwszym jest znaczny wzrost zużycia materiałów me-
dycznych, w tym leków i sprzętu sterylnego, służących głównie 
zabezpieczaniu personelu przed kontaktem z koronawirusem. 
Szpital ponosił też wyjątkowo  wysokie koszty związane z przy-
gotowaniem oddziałów do przyjęcia pacjentów z COVID-19 i 
utworzeniem dodatkowego tymczasowego oddziału chorób za-
kaźnych. Istotne jest także to, że w umowie zakupu szpitala, 
nie uwzględniono konieczności opłacenia podatku VAT od umo-
wy informatyzacji w wysokości ponad 200 000 zł, a okoliczność 
ta pojawiała się już po przejęciu tego projektu. Zrezygnować 
jednak z projektu nie można było, bo oznaczałoby to powrót do 
epoki sprzed komputeryzacji, co byłoby dużym krokiem wstecz. 
Ogromnym kosztem są również wynagrodzenia personelu me-
dycznego związane z koniecznością zabezpieczenia ciągłej i 
nieprzerwanej opieki pacjentom szpitala. Braki kadrowe znane 
nie od dzisiaj, w czasie epidemii jeszcze bardziej się uwypu-
kliły. Zmusza to szpital do poszukiwania personelu poza Gi-
życkiem, po wyższych stawkach. Dodatkowo złożone oferty 
kontraktowe na 2021 rok również były wyższe niż w 2020 r., 
a wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia powoduje wzrost 
kosztów wielu usług. Ponadto izolacje i kwarantanny personelu 
powodowały i wciąż powodują konieczność pracy pozostałych 
osób w nadgodzinach, a to wiąże się wprost z dodatkowym wy-
nagrodzeniem czyli dodatkowymi kosztami. Istotnym powodem 
istniejącej straty za ubiegły rok jest również znaczny wzrost 
cen leków związany z niepodpisaniem umów przez poprzed-

Szpital Miejski w Giżycku zaczął działalność w najgorszym czasie.

Epidemia nie daje oddechu
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nich dostawców, którzy prawdopodobnie utracili zaufanie do 
placówki w Giżycku, w związku z postępowaniem upadłościo-
wym „starego” szpitala, a w wyniku upadłości, nie odzyska-
li pełnych należności za wcześniejsze dostawy. Te wszystkie 
czynniki złożyły się na niezwykle trudny start szpitala miejskie-
go w środku światowej pandemii. To chyba najgorszy możliwy 
moment na rozpoczynanie działalności, ale innego nie było. 
Trudno by było sobie wyobrazić bowiem Giżycko bez szpitala, 
a szczególnie w czasie epidemii.

Jak zapewnia kierownictwo Giżyckiej Ochrony Zdrowia - 
spółka będzie starała się wszelkimi sposobami jak najszybciej 
poprawiać wynik finansowy. Szpital, aby był samorządowy, 
musi być przede wszystkim solidarny, stabilny i systemowy. 
Giżycka lecznica pilnie zatrudni lekarzy do zabezpieczenia dy-
żurów w SOR i dyżurów stacjonarnych w nocy i w weekendy, 
a także lekarzy niemal wszystkich specjalizacji. Spółka poszu-
kuje do pracy również techników RTG oraz pielęgniarek każdej 
specjalizacji. Obecnie zawarte są wszystkie niezbędne umowy 
i każdy oddział szpitala jest zabezpieczony, a na SORze zor-
ganizowano podwójne dyżury lekarskie, ze względu na bardzo 
duży ruch pacjentów.

W najbliższych planach szpitala są duże inwestycje: pra-
cownia endoskopowa za ponad 4 mln zł, na które szpital otrzy-
mał dofinansowanie Samorządu Województwa w wysokości po-
nad 3 mln zł, dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych, 
a także przygotowanie się do prowadzenia ratownictwa. W pla-
nach także rozbudowa oddziału chorób zakaźnych oraz zakup 
rezonansu magnetycznego. Oby czas epidemii jak najszybciej 
minął i nasze Miasto mogło bez przeszkód tworzyć nowy – sa-
morządowy, stabilny, solidarny i systemowy szpital, bo taki jest 
nam po prostu niezbędny.                  

                          Fot. mojegizycko.pl/ T. Karolski
           Fot. burmistrzIwaszkiewicz.pl
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 Na ulicach naszego miasta w niedzielę, 31 stycznia od godz. 9.00 
aż do 18.00 można było spotkać wolontariuszy, którzy kwestowali na 
rzecz WOŚP. Na aukcję online trafiło mnóstwo gadżetów. Do wylicyto-
wania było 129 różnorodnych pozycji. Największe ceny osiągnął week-
endowy pobyt w Hotelu St. Bruno, a tuż za nim: serce na nakrętki, 
kolacja przygotowana przez Olę Juszkiewicz, rejs z burmistrzem, 
voucher na tatuaż, złote serduszko. Wartość licytacji przekroczyła 
100% cen wyjściowych.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz osobom licytującym za 
okazane wielkie serce i wsparcie.

Dziękujemy też sympatykom Giżycka, którzy licytowali na naszych 
aukcjach. Nie zabrakło miłych gestów. Jeden ze zwycięzców aukcji 
spoza Giżycka przekazał naszemu najmłodszemu wolontariuszowi wy-
licytowany przez siebie gadżet.

W sumie z kwesty ulicznej, puszek stacjonarnych, e-skarbonki oraz 
licytacji zebraliśmy 89 000 zł!!!

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji giżyc-
kiego finału, a szczególnie wielkie podziękowania oraz ukłony kieruje-
my w stronę wszystkich wolontariuszy, bez których nie uzbieralibyśmy 
tak imponującej kwoty.

Giżycko gra dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nieprze-
rwanie od 29 lat i będzie grać do końca świata i jeden dzień dłużej!

Tyle jeżeli chodzi o słowa, resztę niech opowiedzą zdjęcia. Zapra-
szamy na fotorelację.

                  Marta Dąbrowska Szefowa Sztabu z ekipą.

Za nami 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem „Finał z głową – dla laryngologii, 
otolaryngologii i diagnostyki głowy”, który w tym roku ze względu na epidemię koronawirusa i obostrzenia, był 
inny niż zazwyczaj. Trochę skromniejszy, bo bez koncertów i bez symbolicznego światełka do nieba, ale za to z 
kwestą uliczną, licytacjami online oraz dużą dawką pozytywnej energii.

Na lodzie i na lądzie, czyli giżyckie, wielkie granie

cd strona 7 i 8
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Burmistrz Giżycka zatwierdził podział 
środków finansowych na realizację zadań 
publicznych, na rzecz mieszkańców Giżyc-
ka w 2021 r., w zakresie: ochrony zdrowia, 
opieki społecznej, ochrony zwierząt, eko-
logii, kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego oraz kultury fizycznej. Zestawienie 
wszystkich ofert złożonych w konkursach 
grantowych (w poszczególnych katego-
riach) oraz szczegółowa lista z podziałem 
pieniędzy znajduje się na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Giżycku (https://bip-v1-files.idcom-
-jst.pl/sites/3080/wiadomosci/556246/
files/525_2021.pdf). Dodajmy, że dofinan-
sowanie otrzymało łącznie 68 ofert, a środ-
ki rozdysponowano następująco: ochrona 
zdrowia – 79 400 zł, opieka społeczna – 19 
100 zł, ochrona zwierząt – 13 200 zł, ekolo-
gia – 30 000 zł, kultura i ochrona dziedzic-
twa, kultura fizyczna – 89 600 zł.

Granty podzielone
Fundacja PlasticsEurope Polska od kilku 

lat prowadzi w kraju kampanię edukacyjno-
-społeczną pt. „Plastik nie do pieca – piec nie 
do plastiku” przypominającą o szkodliwości 
spalania odpadów w piecach, przydomowych 
kotłowniach i na wolnym powietrzu. Problem 
zanieczyszczenia powietrza doskwiera szcze-
gólnie teraz, w sezonie grzewczym. 

Spalając plastik – nie tylko marnujemy suro-
wiec do recyklingu, ale także emitujemy do po-
wietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przy-
czyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia 
powietrza w najbliższym otoczeniu, szkodząc 
sobie i innym. Problem złej jakości powietrza 
w Polsce, szczególnie dotkliwy w okresie je-
sienno-zimowym, od dłuższego czasu obecny 

Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku 
jest w świadomości publicznej. Ostatni przykład 
mieliśmy kilka dni temu, kiedy to Polska po-
nownie stała się „czerwoną wyspą” na mapie 
Europy pokazującej miasta, w których znacznie 
przekroczono poziomy dopuszczalnego zanie-
czyszczenia powietrza. Naukowcy i lekarze 
zgadzają się, że zanieczyszczone powietrze 
zwłaszcza zawieszonymi pyłami (mierzonymi 
jako PM2,5 i PM10) są ważną przyczyną przed-
wczesnych śmierci spowodowanych złą jako-
ścią powietrza. Na większości terytorium Polski 
za zanieczyszczenie powietrza odpowiada w 
głównej mierze tzw. niska emisja, czyli emisje 
z pojazdów oraz emisje z domowych palenisk i 
kotłowni, będące wynikiem spalania złej jakości 
opału czy niestety spalania odpadów.
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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 Rydzewie tel. 502 848 109, 501 
676 899 
• Halo Pizza tel. 884 940 940 
• Ho Na Sushi & China Wok tel. 513 055 711 
• Hotel Mazury tel. 607 844 207 
• Hotel Tajty tel. 503 137 875, 87 428 01 94 
• 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 Biała tel. 600 208 012 
• 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 
• Prosto z Młynka, tel. 513 524 954 
• Puzzle Smaku tel. 882 847 494
• Pyszna tel. 725 207 229 
• Restauracja AZS Wilkasy tel. 570 794 566 
• Restauracja La Bibliotheque Hotel St. Bruno tel. 87 732 65 24 

#WspierajmyLokalnie okolicznych restauratorów 
Nadeszły czasy ciężkie dla nas wszystkich. Jednak niektóre branże wyjątkowo mocno odczuły skutki pandemii. 
Solidaryzujmy się z lokalnymi restauratorami!
#WspierajmyLokalnie i pomagajmy sobie nawzajem przetrwać ten trudny czas.

• 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 tel. 664 780 319

Zakupy z dowozem do domu:
• A Ku Ku tel. 668 105 112 i mailowo ulamalanowska@poczta.fm (dekoracje, 
gadżety na różne okazje, akcesoria na imprezy okolicznościowe 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 784dowóz pod drzwi (książki, 
gry planszowe, kredki etc.), zamówienia również online na stronie www.
ksiaznica.pl (ze wskazaniem księgarni w Giżycku) 
• Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski zamówienia na stronie www.cukier-
niaszabelski.pl 
• Scala (tylko większe zamówienia) tel. 87 429 15 84 
• Sklep ABC Plac Dworcowy (sklep współpracuje 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 
• WĘGLO-BUD, pellet i węgiel, tel. 519 187 200 
• ikotly.com.pl, pellet, tel. 608 651 114 

Zachęcamy do zamawiania dań na dowóz z ulubionych restauracji. Dla przedsiębiorców to nie lada wyzwanie, by utrzymać swoje 
biznesy, a my możemy im w tym pomóc.

Poniżej znajdziecie Państwo bazę lokalnych restauracji z ofertą dowozu do domu lub odbioru dań na miejscu. Dodaliśmy także 
listę sklepów, które oferują opcję dowozu zakupów do klienta. Pamiętajmy, że ciągle są ludzie, którzy nie mają możliwości wyjścia 
z domu i zrobienia nawet podstawowych zakupów. Naszą bazę aktualizujemy na bieżąco, swoje propozycje podsyłajcie na adres 
mailowy Biura Promocji UM promocja@gizycko.pl.

Styczniowe mrozy skuły lodem jeziora wokół Giżycka. Mimo, że 
termometry wskazywały dwudziestostopniowy mróz, nie oznacza to, 
że wejście na lód jest bezpieczne. Jak podaje Mazurskie Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe nie istnieje pojęcie „BEZPIECZNEGO LODU”, 
ponieważ nie wszędzie ma on tę samą grubość. Poniżej przedstawia-
my za MOPR-em tabelę przyrostu grubości lodu. Warto poczytać, ale 
przede wszystkim warto dwa razy pomyśleć, zanim wejdziemy na za-
marzniętą taflę jeziora.  

Jak bardzo trzeba uważać z lodem na jeziorach 
przekonaliśmy się w styczniu. Niestety dla kilku osób 
to doświadczenie skończyło się tragicznie.

Nie ma bezpiecznego lodu Umowa podpisana, zgodnie z deklaracjami – rusza przebudowa ul. 
Sadowej. Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. 
z o.o. z Gajewa k. Giżycka za kwotę około 900 000 zł. Inwestycja uzy-
skała wysokie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a 
dokumentacja powstała w ramach Giżyckiego Budżetu Obywatelskie-
go. Tym samym kończy się „epoka płyt”.

Przed nami remont ul. Kajki, ul. Bema i chodnika na ul. Żerom-
skiego. Są już wyłonieni wykonawcy, którymi będą firmy Strabag, PRD 
Gajewo oraz Brukland.

Fot. burmistrzIwaszkiewicz.pl

Sadowa bez płyt
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Pani Katarzyno, zaczyna się piąty rok działania 
Warmińsko-Mazurskiego Samorządowego Systemu 
Teleopieki Domowej w Giżycku, jak ocenia Pani do-
tychczasowe działanie systemu w naszym mieście?

Czas leci tak szybko, że nawet się nie spostrzegłam, że rzeczywi-
ście zaczął się 5 rok teleopieki domowej w Giżycku. Współpraca z Pol-
skim Centrum Opieki w Gdyni układa nam się bardzo dobrze. Jesteśmy 
w stałym kontakcie, otrzymuję roczne raporty dotyczące korzystania z 
„przycisku życia” przez giżyckich seniorów. Do tej pory nie miałam żad-
nych problemów technicznych z funkcjonowaniem systemu. Polskie 
Centrum Opieki cały czas się rozwija i stara się wdrażać nowe pomysły 
z myślą o osobach samotnych i schorowanych. Słuchając moich pod-
opiecznych jestem przekonana, że wprowadzenie systemu teleopieki 
w Giżycku pod patronatem Burmistrza Giżycka było działaniem słusz-
nym, a przede wszystkim innowacyjnym i pionierskim w województwie 
Warmińsko-Mazurskim.

Proszę przypomnieć czytelnikom Gazety Giżyckiej 
co to jest ta teleopieka domowa?

Teleopieka domowa wykorzystuje rozwiązania współczesnej tech-
nologii dla zapewnienia bezpieczeństwa Podopiecznych 24 godziny na 
dobę prze 7 dni. Przeznaczona jest dla Podopiecznych o niskiej mobil-
ności, rzadko opuszczających miejsce zamieszkania.

Podstawowym rozwiązaniem stosowanym w teleopiece jest czer-
wony przycisk alarmowy systemu przywoławczego, czyli tzw. „przycisk 
życia”. Znacząco zwiększa on bezpieczeństwo seniorów i innych osób 
o ograniczonej samodzielności na stałe lub okresowo samotnie prze-
bywających w miejscu zamieszkania. Wraz z wiekiem oraz zmniejsza-
jącym się poziomem samodzielności Podopiecznych istotnie rośnie 
prawdopodobieństwo zdarzeń nagłych (upadki, udary, zatory, ataki epi-
lepsji, utrata przytomności spowodowana hipoglikemią „niedocukrze-
niem”, zatrzymanie akcji serca). Ich skutkiem często jest w praktyce 
brak możliwości skorzystania przez Podopiecznego z numeru alar-
mowego „112”. W takim wypadku rozwiązaniem stwarzającym istotną 
szansę wezwania pomocy jest system przywoławczy teleopieki.

Jakie są kryteria kwalifikujące seniorów do syste-
mu teleopieki?

Podopieczny musi: być mieszkańcem Giżycka, być osobą starszą 
(po 60 r. ż.), samotną, schorowaną, posiadać telefon stacjonarny lub 

Zaczyna się 5 rok działania systemu teleopieki w Giżycku! Czy pamiętamy jednak o naszych samotnych 
i schorowanych rodzicach, dziadkach, sąsiadach, znajomych? Na te i inne pytania, odpowie koordynator 
systemu teleopieki w Giżycku dr Katarzyna Karolska, główny specjalista w biurze promocji i polityki społecznej 
Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Przycisk życia może ocalić naszych seniorów
komórkowy, opłacać terminowo należności za abonament telekomuni-
kacyjny, posiadać poprawnie działającą linię telekomunikacyjną, posia-
dać numer, który nie jest w żaden sposób zastrzeżony lub ukryty, być 
osobą zdrową psychicznie i rozumieć zasady przeznaczenia i działania 
powierzonego urządzenia „PRZYCISKU ŻYCIA”, wypełnić danymi nie-
zbędne dokumenty, pozwalające na uruchomienie systemu w miejscu 
zamieszkania Podopiecznego.

Ilu podopiecznych zgłosiło się do Pani od począt-
ku włączenia Giżycka do Polskiego Centrum Opieki w 
Gdyni?

Odnosząc się do mojej statystyki, do tej pory zapisało się 79 osób. 
Jednak marzeniem moim byłoby, aby tą statystykę utrzymać, a jak ży-
cie pokazuje, jest zupełnie inaczej. Statystyka jest cały czas ruchoma, 
czego powodem są niestety zgony z różnych przyczyn, zabieranie gi-
życczan przez rodziny do innych miejscowości, umieszczanie senio-
rów w Domu Pomocy Społecznej, czy po prostu rezygnacje z systemu, 
ponieważ występuje lęk przed obsługą nowego urządzenia. Na dzisiaj 
z systemu teleopieki korzysta ok. 50 osób. Na początku 2021 r. otrzy-
małam informację o odejściu kolejnych 6 osób. Jest to dla mnie bardzo 
przykre. 

Kto najczęściej zgłasza giżyckich seniorów do bez-
płatnej teleopieki w Giżycku? I czy liczba zgłaszanych 
osób jest dla Pani satysfakcjonująca na obecną chwi-
lę?

To pytanie jest bardzo dobre a odpowiedź wymaga podkreślenia pro-
blemu jaki jest dla mnie zauważalny. Rozpoczynając prace w 2017 r. nad 
wprowadzeniem „przycisku życia” w Giżycku, wierzyłam, że nie będzie 
problemu z rekrutacją osób samotnych i jednocześnie schorowanych. 
Wiedząc, że w tamtych latach osób w Giżycku po 60 r. życia było ponad 
6 tysięcy, nie miałam najmniejszej wątpliwości z trudnością naboru. Sta-
raliśmy się dotrzeć z informacją o innowacyjnym systemie wszystkimi 
możliwymi kanałami, od prasy lokalnej, po dostępne radia, informacje  
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na naszych stronach czy portalach społecznościowych. Dodatkowo 
zapraszano mnie na konferencje jako prelegenta do Warszawy, czy 
kilkukrotnie do Olsztyna, gdzie organizatorem spotkań był Urząd Mar-
szałkowski. Giżycko odwiedziły telewizje państwowe, jak i komercyjne 
przygotowując wywiad ze mną oraz podopiecznym w miejscu zamiesz-
kania. Na początku dało to dosyć dobre wyniki rekrutacyjne, ale z czasem 
jednak mieszkańcy Giżycka przyzwyczaili się do tego, że ta teleopieka  
jest i chyba zapomnieli, że można BEZPŁATNIE zgłaszać osoby naj-
bliższe, sąsiadów, czy znajomych, którzy potrzebowaliby i wymagali 
skorzystania z „przycisku życia”. Najczęściej osoby zostały zgłaszane 
do systemu przez swoje dzieci oraz sąsiadów. Sporo osób zgłosiło się 
samodzielnie do systemu po przeczytaniu informacji np. w Gazecie Gi-
życkiej.

Przypomnijmy w takim razie, kto może zgłosić se-
niora do bezpłatnej teleopieki domowej w Giżycku?

Za każdym razem jak przypominałam o funkcjonowaniu systemu 
czy to poprzez prasę czy radio, jasno wymieniałam grupy osób, które 
mogą i które powinny zgłosić do mnie taką osobę, przecież to nic nie 
kosztuje. Wystarczy jeden telefon i ja już przejmuję zgłoszoną oso-
bę, wykonując niezbędne działania kwalifikujące osobę do teleopieki. 
Każdy może zgłosić osobę starszą, samotną i schorowaną, jednak 
są pewne grupy, do których zawsze kierowałam prośbę, ale niestety 
bez odzewu, czyli: lekarze rodzinni, personel szpitalny, pielęgniarki 
środowiskowe, księża. Są to osoby, które bardzo dobrze znają środo-
wisko osób starszych i wiedzą w jakim stanie zdrowia dany senior się 
znajduje. Nadal zachęcam do kontaktu ze mną. Wszystkie moje dane 

kontaktowe są dostępne w internecie, ale podam od razu, żeby móc 
ewentualnie skorzystać po przeczytaniu niniejszego wywiadu (katarzy-
na.karolska@gizycko.pl, tel.:798 112 125).

Kto finansuje giżycką teleopiekę?
Oczywiście środki na działanie systemu co roku zabezpiecza 

Burmistrz Giżycka w budżecie Miasta. Co roku pochyla się nad te-
matem teleopieki i zasadnością wydatkowania na to środków. Wie, 
że ta forma pomocy jest formą bardzo dobrą, przynoszącą ogrom-
ne korzyści nie tylko dla giżyckich seniorów, ale również ich rodzin, 
które mieszkają w innej części Polski, czy jak się często zdarza 
za granicą. Pomimo dzielącej ich odległości, rodziny wiedzą, że ich naj-
bliżsi są stanie sami sobie pomóc. 

Czego by Pani oczekiwała od mieszkańców Giżycka?
Oczekiwałabym i bardzo o to proszę, żeby nasi mieszkańcy rozej-

rzeli się dookoła siebie i zobaczyli, czy może mama, tata, babcia czy 
dziadek, a może sąsiad, nie wymaga wsparcia, a system teleopieki 
jest bezcennym wsparciem dla seniora podnoszącym poczucie bez-
pieczeństwa w miejscu zamieszkania. Proszę o współpracę na rzecz 
osób samotnych i schorowanych. Należy mieć na uwadze to, że każdy 
z nas może być kiedyś osobą samotną i schorowaną, dlatego warto być 
empatycznym i myśleć o innych.

Czy są jeszcze wolne miejsca i można zgłaszać se-
niorów?

Tak, obecnie mam ok. 50 wolnych urządzeń. Zapraszam do współ-
pracy. Osoby najbardziej potrzebujące będą włączone do bezpłatnego 
systemu teleopieki domowej w Giżycku.

22 stycznia Burmistrz Wojciech Karol Iwaszkiewicz wraz 
z dyrektor Ewą Ostrowską i Arkadiuszem Sprungiem z 
Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej odwiedzili od-
dział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa. Wizyta była okazją do spotkania się z honorowymi dawcami krwi i 
wręczenia im kalendarzy, wydanych przez Centrum promujących idee 
oddawania krwi.  Burmistrz Giżycka podziękował osobom, które akurat 
tego dnia były w punkcie, za ich chęć pomocy drugiemu człowiekowi 
i za dar, ratujący życie.  Podziękował również  paniom pracującym w 
punkcie za ich oddanie i wytężoną pracę. 

Od kilku lat w Urzędzie Miejskim były organizowane noworocz-

Dziękujemy za dar ratujący życie
ne spotkania z krwiodawcami, w tym roku z racji sytuacji epidemio-
logicznej takie spotkanie oczywiście nie może się odbyć. Dlatego też 
kalendarze pozostawiono w punkcie pobrań w Giżycku, aby wszyscy 
oddający krew w najbliższym czasie, mogli taki kalendarz otrzymać. 
Kalendarze dostępne są też w biurze Centrum Profilaktyki Uzależnień i 
Integracji Społecznej al. 1 Maja 14 pok. 4 c tel. 87 429 13 36.

Przypominamy, że Oddział Terenowy RCKiK  w Giżycku mieści się 
przy ul. Boh. Westerplatte 4 (przychodnia),  obecnie rejestracja na ba-
danie odbywa się telefonicznie  87 428 18 96, 696 932 461. 

Fot. Arkadiusz Sprung
Tekst: Ewa Ostrowska
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KOMPLEKSOWA 
POMOC PRAWNA

dla ofiar i sprawców przemocy, w 
problemach będących następstwem 
nadużywania alkoholu, Iwona Mal-
czyk, środa w godz. 14.00-18.00

POMOC 
PSYCHOLOGICZNA
dla osób uzależnionych od alkoholu, 

środków psychotropowych, sprawców 
i ofiar przemocy, konsultacje dla rodzi-
ców (problemy wychowawcze), Alek-
sandra Brysacz – Kintopp, po-
niedziałek w godz. 12.00 - 14.00

KONSULTACJE 
TERAPEUTYCZNE

dla osób uzależnionych i po lecze-
niu odwykowym, Małgorzata Ber-
dyga, wtorek 15.00 - 17.00 (konsulta-
cje indywidualne), 17.00-19.00 (grupa 
wsparcia dla rodzin osób uzależnio-
nych), czwartek  16.00 - 17.00 (konsul-
tacje indywidualne), 17.00-19.00 (grupa 
wsparcia dla osób uzależnionych)

PORADNICTWO 
PEDAGOGICZNE

w zakresie diagnozy dzieci i mło-
dzieży uzależnionych od alkoholu i sub-
stancji psychotropowych, pomoc peda-
gogiczna dla rodziców, Małgorzata 
Świdzińska, wtorek 15.30 – 17.30.

Informujemy, że do odwoła-
nia pedagog udziela porad te-
lefonicznie 609501790 w termi-
nie w/w. Więcej informacji: tel.                    
87/ 428 51 63, 87 732 41 62.

Ewa Ostrowska

Niestety, nie udało nam się zwyciężyć w tegorocznej edycji plebiscytu Energi #ŚwiećSię. 
Tytuł najpiękniej oświetlonego miasta na Warmii i Mazurach w tym roku wędruje do Szczytna.

Tegoroczny tytuł świetlnej stolicy Warmii i Mazur przekazujemy do Szczytna. Gratulujemy 
wygranej i cieszymy się, że kolejne miasto będzie mogło obdarować w sprzęt AGD swoich naj-
bardziej potrzebujących mieszkańców. 

Już teraz zapowiadamy start w przyszłorocznym plebiscycie i ponownie wielką mobilizację.  
Tym samym ogromnie dziękujemy za wsparcie i masę kliknięć od wszystkich mieszkańców i 
sympatyków naszego miasta. Uwaga! Giżycko oddało prowadzenie na dzień przed ogłoszeniem 
wyników! Niewiele brakowało, a świętowalibyśmy po raz drugi.

fot. mojegizycko.pl/ Fotografia Tomasz Karolski

Tym razem wygrało Szczytno 

O tym, że to akurat Giżycko wskazano 
jako najlepszą lokalizację, zadecydowało do-
godne położenie geograficzne z unikatowym 
systemem jezior i rzek, doświadczona kadra 
i profesjonalne zaplecze pracowni. Burmistrz 
Giżycka Wojciech Karol Iwaszkie-
wicz podkreślił, że otwarcie Krajowego 
Laboratorium Referencyjnego do spraw ja-
kości wód powierzchniowych na Mazurach 
jest nobilitacją dla miasta i regionu, a także 
stanowi  ważny krok w kierunku budowy sys-
temu odbioru nieczystości z jednostek pły-
wających. W inauguracji uczestniczyli także 
minister Jacek Ozdoba oraz Główny In-
spektor Ochrony Środowiska Marek Chi-
bowski i zastępca Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska Marek Surmacz.

Głównym zadaniem giżyckiego labo-
ratorium będzie dbanie o procedury, czu-
wanie nad normalizacją i jakością badań, 
a także podejmowanie i weryfikowanie 

W poniedziałek, 18 stycznia oficjalnie otwarto w Giżycku – Krajowe Laboratorium 
Referencyjne do spraw jakości wód powierzchniowych. Nowa jednostka Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska zapewni nadzór nad jakością badań i analiz 
w zakresie wód powierzchniowych. Drugi tego typu ośrodek, lecz zajmujący się 
badaniem jakości powietrza, mieści się w Krakowie. 

Giżycko siedzibą Krajowego Laboratorium Referencyjnego 
decyzji we wszystkich przypadkach, gdzie 
będzie dochodziło do konfliktu między ba-
daniami innych podmiotów. Krajowe Labo-
ratorium Referencyjne będzie jednostką 
rozstrzygającą. 

Laboratorium w Giżycku zostanie wypo-
sażone w sprzęt, który pozwoli na: prowa-
dzenie badań i oznaczeń próbek biologicz-
nych, wody i osadów, tworzenie, weryfikację 
i aktualizację przewodników i wytycznych do 
wykonywania badań biologicznych, organi-
zowanie porównań między laboratoriami i 
badań biegłości, ujednolicanie metod i pro-
cedur badawczych, wdrażanie nowych meto-
dyk badawczych. 

Oficjalne otwarcie Laboratorium odbyło 
się 18 stycznia 2021 roku, przy ul. Łuczań-
skiej 5 w Giżycku.

Na podstawie: www.portalsa-
morzadowy.pl

Fot. burmistrzIwaszkiewicz.pl

Bezpłatna 
pomoc

Centrum Profilaktyki Uza-
leżnień i Integracji Społecznej 
zaprasza na bezpłatne porady 
świadczone w punkcie konsulta-
cyjnym  przy ul. Sikorskiego 3B 
w  Giżycku.
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Tegoroczną edycję konkursu rozstrzygnięto w listopadzie 2020 r., 
jednakże wyniki zachowano w tajemnicy, do czasu oficjalnego wręcze-
nia nagród. Specjalnym dodatkiem do nagrody jest rzecz jasna kalen-
darz zawierający prace laureatów.

Wręczenie nagród odbyło się 15 stycznia br. w biurze Centrum Pro-
filaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. W imieniu dyrektora CPUIS 
dyplomy i  nagrody wręczyła laureatom Ewa Kolankiewicz. Wrę-
czenie nagród odbyło się z zachowaniem odpowiedniego dystansu i 
podziałem na grupy. Fotorelację ze spotkania przygotował  Arka-
diusz Sprung.

Do konkursu przystąpiło 27 uczestników w dwóch kategoriach 
wiekowych z następujących szkół i placówek: szkół podstawowych 
numer 1, 3, 4, 7; obu giżyckich liceów, Młodzieżowego Ośrodka So-
cjoterapii, Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 
oraz Hufca Pracy. Oceniając prace komisja konkursowa (w składzie: 
Ewa Ostrowska - przewodnicząca komisji, Dariusz Gajownik 
i Ewa Kolankiewicz) wzięła pod uwagę zawartość merytoryczną, 
kreatywność, oryginalność i pomysłowość oraz formę estetyczną pracy.

Kalendarz profilaktyczny Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku od lat cieszy się 
dużą popularnością i uznaniem specjalistów. Jego wydanie poprzedza konkurs skierowany do dzieci i młodzieży 
giżyckich szkół na wykonanie plakatu profilaktycznego w zakresie uzależnień.

Profilaktyka kredką malowana
Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria szkoły podstawowe:
I miejsce – Gabriela Fok, SP nr 3
II miejsce – Edyta Sieniuć, SP nr 1
III miejsce – Szymon Łępicki, SP nr 3
Wyróżnienia: Hanna Kwiatkowska (SP nr 3) , Dorota Metka (SP nr 7)

Kategoria szkoły ponadpodstawowe  oraz średnie
I miejsce – Ewelina Olchówka, LO nr 1
II miejsce – Mariusz Gołębiowski, Hufiec Pracy
III miejsce – Kacper Karpiński, Hufiec
Wyróżnienia: Martyna Sieniuć ( ZSKŚiA), Mikołaj Furmaniak (II 
LO),Weronika Łucja Dzadz (Hufiec Pracy), Gabriela Biernikowicz (II 
LO).
Kalendarze  są dostępne dla chętnych w Świetlicy Socjoterapeutycznej 
ul. Sikorskiego 3b, Klubie Pełna Chata ul. Królowej Jadwigi 3 a i biurze 
CPUIS al. 1 Maja 14. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefonicz-
ne w celu odbioru kalendarzy.

Fot.: Arkadiusz Sprung.
Tekst: Ewa Ostrowska

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej
www.centrumprofilaktyki.pl (http://www.centrumprofilaktyki,pl)

tel. 87 429 13 36

Gabriela Fok

Edyta Sieniuć

Szymon Łępicki,

Hanna Kwiatkowska

Dorota Metka

Ewelina Olchówka Mariusz Gołębiowski

Kacper Karpiński

Martyna Sieniuć Mikołaj Furmaniak

Weronika Łucja Dzadz

Gabriela Biernikowicz
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Zanim wybierzesz któregoś z nas…
Kontynuujemy akcję szukania domów dla giżyckich, czteronożnych bezdomniaków. Nie wszystkie psiaki maja 
tyle szczęścia co Bryś (kiedyś Reks). Bryś podróżuje ze swoimi właścicielami i po dwóch miesiącach po adopcji 
zawitali ponownie w schronisku. Tym razem tylko w odwiedziny i z pozdrowieniami dla psiej ferajny. Może 
reszcie sierotek też się poszczęści? Psy znajdują się w schronisku w Bystrym koło Giżycka. Po informacje 
prosimy dzwonić pod numer 609 693 457. 

Nala – mała, sześcioletnia suczka rasy mieszanej. Bella - czteroletnia średniej wielkości suczka. Alfa - siedmioletnia duża suczka. 

Cezar -  ośmioletni duży pies. Dino – dziewięcioletni pies średniej wielkości.
Ćwirka - sześcioletnia mała suczka, nie lubi 
smyczy.

W najbliższym czasie w Giżycku zostanie 
uruchomiona nowa placówka pocztowa. Agen-
cja Pocztowa, o której mowa znajdować  się 
będzie pod adresem ul. Królowej Jadwigi 14 
(market Intermarche) i będzie czynna od ponie-
działku do niedzieli w godzinach 9.00 – 17.00. 

W Agencji Pocztowej nadamy oraz odbie-
rzemy wszelkie listy i paczki. W nowym punk-
cie dokonamy także wpłat na rachunki banko-
we, kupimy znaczki pocztowe, a także towary 
ze stałej oferty urzędu.

Poczta w „Interze”
18 stycznia 2021 roku po raz pierwszy w 

naszym regionie obchodziliśmy Dzień Pamięci 
Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach.

To hołd złożony pamięci ofiar tragedii spo-
wodowanych przez oba totalitaryzmy, do ja-
kich doszło w regionie, w szczególności w la-
tach 1939-1956. To właśnie 18 stycznia czcić 
będziemy pamięć dziesiątek tysięcy niewin-
nych osób, w większości cywilnych i bezbron-
nych, jeńców wojennych, robotników przy-
musowym, obywateli Polski i innych państw, 
którzy w naszym regionie stali się ofiarami 

Dzień Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów 
obu totalizmów. To właśnie tutaj zostali trwale 
okaleczeni  – fizycznie i psychicznie, zamor-
dowani, osadzeni w obozach i więzieniach, 
zmarli w wyniku tortur, katorżniczej pracy, 
głodu, chorób, a także nieludzkich warunków 
przetrzymywania i transportowania. Wszyst-
kim tym ludziom jesteśmy winni pamięć, a 
także powinniśmy odkrywać i upowszechniać 
wiedzę o tamtych tragicznych wydarzeniach.

W naszym regionie obchody będą corocz-
nie odbywać się w Działdowie.

fot. pixabay.com
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Wicemarszałek Kuchciński podkreślił, że program samorządu wo-
jewództwa dla par mających problem z płodnością jest odpowiedzią na 
brak programu rządowego.

- Tak jak inne samorządy gminne czy województwa w Polsce, po-
stanowiliśmy wyjść naprzeciw parom zmagającym się z tym proble-
mem. Według analiz w województwie warmińsko-mazurskim 55,8 tys. 
par boryka się z problemem niepłodności, a leczenia wymaga 1116 par 
rocznie –  powiedziała Marcin Kuchciński.

Program zakłada, że program obejmie 42 pary, które otrzymają 
dofinansowanie do procedury in vitro w wysokości 5 tys. zł albo do pro-
cedury adopcji zarodka do 2,5 tys. zł. Według prognoz dzięki programo-
wi może się urodzić 11 dzieci. Do programu zakwalifikowane zostaną 
kobiety w wieku od 20 do 42 lat, mieszkanki Warmii i Mazur. Prace nad 
projektem ruszyły rok temu. Był on konsultowany przez samorządy i 
przez Agencję Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dzięki temu można 
było kontynuować prace nad programem, w tym zapisać pieniądze w 
budżecie.

Źródło: PAP/www.portalsamorzadowy.pl
Fot. Adobe Stock

In vitro będzie współfinansowane przez samorząd województwa 
W tym roku samorząd woj. warmińsko-mazurskiego będzie współfinansować w regionie program in vitro. W 
tegorocznym budżecie radni sejmiku zagwarantowali na ten cel 210 tys. zł – poinformował wicemarszałek 
województwa Marcin Kuchciński.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia 
spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje, 
inicjuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty. Niebawem 
ruszy konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2021-2023 pod 
hasłem „U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie“. Jest to kon-
kurs na najciekawszy projekt polsko-niemieckiego spotkania młodzieży 
angażujący się w życie miejscowej społeczności. Konkurs skierowany 
jest do wszelkich organizatorów wymiany – stowarzyszeń, szkół, fun-
dacji, instytucji itp. Projekty można zgłaszać do 28 lutego 2021 roku.

Są Państwo szkołą, stowarzyszeniem lub organizacją pozarządo-
wą, która chciałaby angażować się w życie miejscowej społeczności? 

„U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie“ – nowa edycja konkursu o Polsko-Niemiec-
ką Nagrodę Młodzieży

Rusza konkurs o Nagrodę Młodzieży
Chcieliby Państwo przybliżyć lokalnym mieszkańcom swoją dzia-

łalność i zaprosić ich do współpracy lub z młodzieżą zrobić coś dla 
swojej wsi, miasta lub powiatu? Poza tym mają Państwo partnera w 
Niemczech, który również działa lokalnie i chcieliby Państwo wspólnie 
zrealizować projekt poświęcony Państwa miejscowościom lub regio-
nom? PNWM zaprasza więc Państwa do zgłoszenia wybranego po-
mysłu na projekt do konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 
2021-2023.

Na zwyciężców czekają nagrody: 
I miejsce: 4000 euro dla każdego z partnerów (w sumie 8000 

euro za projekt bilateralny i 12 000 euro za projekt trój-
stronny); 

II miejsce: 3000 Euro dla każdego z partnerów 
( sumie 6000 euro za projekt bilateralny i 9000 euro za 
projekt trójstronny); 

III miejsce: 2000 Euro dla każdego z partnerów 
(w sumie 4000 euro za projekt bilateralny i 6000 euro 
za projekt trójstronny). 

Ponadto projekty finałowe otrzymają dofinanso-
wanie w wysokości do 130% stawek zryczałtowanych 
określonych w Wytycznych PNWM. Koszty uczestnic-
twa w seminariach wprowadzającym i podsumowu-
jącym oraz w uroczystości wręczenia nagród ponosi 
PNWM. Projekty do konkursu należy zgłaszać online 
poprzez wypełnienie formularza elektronicznego naj-
później do 28 lutego 2021 roku. Aby zgłosić projekt 
należy wypełnić formularz konkursowy, załączyć szkic 
projektu i potwierdzić regulamin konkursu (https://wiki.
dpjw.org/webform7/pl/node/255).

Na podstawie pnwm.org
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W tym roku liczenia, które od wielu lat prowadzę w ramach Monito-
ringu Zimujących Ptaków Wodnych, przypadły na 16 stycznia. Tym ra-
zem, moim celem było porachowanie i wyszukanie wszystkich ptaków 
przebywających na jeziorze Niegocin. Prognozy pogodowe na ten termin 
nie zapowiadały się optymistycznie, ale dopiero później okazało się, że 
w tak trudnych i ekstremalnych warunkach przyszło mi obserwować i li-
czyć ptaki chyba po raz pierwszy. Od samego rana biały parawan pokrył 
równomiernie cały krajobraz. Mróz z minuty na minutę przybierał na sile, 
a do tego śnieg, śnieg, śnieg, wicher i ...śnieg. Niegocin wyglądał jak 
lodowa, bezkresna pustynia urozmaicona tylko nielicznymi, niewielkimi 
„łysinkami” pluskającej wody, które jednak stopniowo zarastały marznącą 
powłoką. Na tych zanikających wodnych „oazach” tłoczyły się jeszcze 
krzyżówki, łyski i mewy, które jakby na przekór nie chciały pogodzić się z 
bezwzględnym zamknięciem dostępu do wody. Moją uwagę przykuł jed-
nak widok grupy kilku rodzin łabędzi krzykliwych dryfujących na niewiel-
kiej, jeszcze niezamarzniętej jeszcze powierzchni przy porcie węglowym. 
Duże ptaki z wtulonymi w skrzydła szyjami drzemały i odpoczywały, nie 
zwracając jakby zupełnie uwagi na załamanie pogody i gwałtowne za-
marzanie całego zbiornika. Ta niefrasobliwość i lekceważenie zagrożenia 
przez łabędzie trochę mnie poirytowały. W końcu zima może zaskoczyć 
drogowców, może zaskoczyć kierowców, może nawet zaskoczyć admi-
nistratorów osiedli. Ale żeby dorosłe, doświadczone, dojrzałe ptaki, które 
zapewne nie raz mierzyły się z zimową zawieruchą, pozwoliły sobie na 
taką nonszalancję? To nie uchodzi!

Biel i waga superciężka 
Trzeba natychmiast wyjaśnić, że łabędzie które zlokalizowałem na je-

ziorze Niegocin to ptaki przybyłe do nas z północy i wschodu kontynentu. 
Co prawda w naszym kraju też mamy populację lęgową łabędzi krzykli-
wych, ale póki co jest ona nieliczna. Dopiero jesienią i zimą mamy nalot 
„krzykliwców” – obcokrajowców. Ptaki te zimują w środkowej Europie, 
najczęściej na wybrzeżu, tam gdzie woda nawet zimą raczej nie zama-
rza.  Cześć z nich przebywa na mazurskich jeziorach dopóki nie przego-
nią ich niekorzystne warunki. Łabędzie krzykliwe różnią się pod wieloma 
względami od popularnych na naszych wodach łabędzi niemych. Po 
pierwsze pływają z wyprostowaną szyją, a nie tak wygiętą esowato, jak 
ich miejscowi kuzyni. Po drugie wygląd – dzioby krzykliwych są czarne z 
żółtą klinowatą plamą, która z daleka rzuca się w oczy. Po trzecie nieme 
są raczej nieme, a krzykliwe są nad wyraz krzykliwe. Rzeczywiście, pod 
względem komunikatywności znacznie się różnią. Łabędzie krzykliwe 

Jak już mamy zimę, to jest pewne prawdopodobieństwo, że może być zimno. Tymczasem, chyba się od tego 
odzwyczailiśmy, a być może zapomnieliśmy „jak to jest”. A tu nagle, w styczniu, na Mazurach powiew „bestii ze 
wschodu” na kilka dni sparaliżował naszą miejską egzystencję dokuczliwym mrozem i nadliczbowym śniegiem. 
No i zima zaskoczyła nie tylko drogowców, ale i kierowców, i pieszych, i niektóre ptaki, i nawet mnie samego

Łabędzie w okowach mrozu
chętnie i dosyć często się odzywają, a ich głosy to zawodzące trąbie-
nia przypominające trochę klangor żurawi. Ptaki te chętnie konwersują 
w stadach, a ich chóralne nawoływania tworzą niesamowity i egzotyczny 
klimat. Są też oczywiście cechy łączące oba gatunki łabędzi: to biel upie-
rzenia i ptasia waga – superciężka!

Toskańska śnieżyca
Obserwowanie ptaków przy tak niekorzystnej aurze stawało się 

coraz trudniejsze. Mroźny wiatr smagał po twarzy, niczym policzkujący 
dziewiętnastowieczny arystokrata żądający satysfakcji. Marznące opady 
zastygały na szkłach lornetki i lunety oraz obiektywach aparatu. Coraz 
bardziej przypominałem bałwana, a coraz mniej człowieka. Może przez 
tą białą pokrywę szczelnie oblepiającą moje odzienie łabędzie począt-
kowo nie zwróciły na mnie większej uwagi. Być może gabarytami i ko-
lorystyką przypominałem im trochę znajomą sylwetkę jakiegoś quasi 
– łabędzia. Zaspane, powolne i leniwe stadko napuszonych ptaków zer-
kało  w moim kierunku początkowo z zaciekawieniem, a później jednak z 
lekkim zaniepokojeniem. Zwykle podczas swoich obserwacji staram się 
nie niepokoić i nie płoszyć ptaków, jednak tym razem nie bawiłem się w 
konwenanse. Postanowiłem wnieść nieco ożywienia w to apatyczne sta-
do i rozruszać przemarznięte łabędzie. Narastający mróz szybko kurczył 
ostatnie wodne plamy na lodowym bezkresie jeziora. To był ostatni dzwo-
nek dla ptaków, żeby wiać stąd gdzie pieprz rośnie, a przynajmniej gdzie 
woda płynie. Ptaki wyciągnęły szyje w moim kierunku, „zatrąbiły” trochę 
w swoim stylu, wyrażając wyraźne niezadowolenie, po czym rozpędziły 
się po lodzie i wzbiły  w powietrze. Ten objazd dookoła jeziora Niegocin 
zapamiętam na długo. To co najgorsze było dopiero przede mną. W poło-
wie drogi niebo zrobiło się bure, szare, ciemne, a później niemal czarne. 
A później już była tylko uporczywa walka, aby w jakiś sposób dojechać do 
domu. Śnieżyca z wichurą zasypywała samochód, zamarzały szyby, nie 
było widać drogi, pobocza, rowów, ani przydrożnych drzew. Widoczność 
ograniczyła się do minimum, a obfity śnieg coraz bardziej utrudniał jazdę. 
Po drodze mijałem samochody, które utknęły na poboczach oraz akcję 
ratowniczą strażaków, którzy ratowali uwięzione w lodzie łabędzie nieme. 
Wszystko prezentowało się katastrofalnie, a świat spowiła apokaliptycz-
na wizja! A tak naprawdę były to tylko opady śniegu i ujemne tempera-
tury, co zimową porą może się przydarzyć. Ale jak widać, na Mazurach 
osiągnęliśmy już poziom mentalności co najmniej śródziemnomorski. W 
końcu nic dziwnego! Już nawet w reklamach telewizyjnych wmawia się 
nam, że jesteśmy drugą Toskanią!  

Tekst i fot. Krzysztof Pawlukojć

Moja niespodziewana wizyta postawiła ptaki na równe nogi

Sielanka i odpoczynek łabędzi w obliczu zbliżającego się mrozu mogła 
zakończyć się tragicznie
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Z uwagi na bezpieczeństwo Urząd Miejski w Giżycku ograniczył 
bezpośrednią obsługę klienta. Wszystkie zadania są jednak 
realizowane. Sprawy, które nie wymagają kontaktu bezpośredniego 
rozwiązywane są w trybie alternatywnym tj. poprzez kontakt telefoniczny 
i elektroniczny.
W dalszym ciągu istnieje możliwość porozmawiania z burmistrzem 
miasta, który będzie przyjmował mieszkańców, klientów Urzędu 
tradycyjnie w poniedziałki od godz. 14.00 do 16.00, tyle że telefonicznie. 
Zapraszamy do kontaktu: tel. 87 7324 113.

Porozmawiaj ze swoim burmistrzem

Osoby, które do tej pory prowadziły zbiórkę nieselektywną, mu-
szą dostosować się do nowych wymogów i rozpocząć segregację. 
Niezbędne jest także złożenie nowej deklaracji. 
Zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach od stycznia 
2021 r. na terenie gmin współtworzących Związek, 
selektywne zbieranie odpadów komunalnych jest obo-
wiązkiem wszystkich właścicieli nieruchomości.

W przypadku nieruchomości mieszanych (za-
mieszkałe i niezamieszkałe) należy złożyć dwie od-
dzielne deklaracje.

Jak i gdzie złożyć deklaracje? W związku z pande-
mią Punkt Obsługi Klienta Mazurskiego Związku Mię-
dzygminnego – Gospodarka Odpadami jest nieczynny. 
Wypełnione i podpisane deklaracje należy:

1. umieścić w urnie, która znajduje się w poczekal-
ni Punktu Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w 
godz. 7.00 do 15.30 (Giżycko, ul. Pocztowa 2) lub:

2. złożyć drogą pocztową na adres: Mazurski Zwią-
zek Międzygminny – Gospodarka Odpadami, ul. Pocz-
towa 2, 11-500 Giżycko.

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami, informuje że są już dostępne harmonogramy 
odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku. Przypomina także, że od stycznia, selektywne zbieranie odpadów 
komunalnych jest obowiązkiem wszystkich właścicieli nieruchomości. 

Nowy rok, „nowe śmieci” 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Związku pod nr tel. 

87 429 13 74 wew. 1 i 2 oraz 575 363 177 wew. 1.

W poniedziałek 1 lutego ruszyło składanie wniosków o świadczenie 
500 plus. W bieżącym roku dobiega końca okres rozliczeniowy, dlatego 
każdy świadczeniobiorca musi złożyć ponownie wniosek – informuje 
minister rodziny i polityki społecznej.

W 2021 roku konieczne jest złożenie wniosku o świadczenie 500 
plus na nowy okres świadczeniowy. Prawo do świadczenia będzie usta-
lane na okres od 1 czerwca tego roku do 31 maja 2022 roku.

Wnioski można składać, na razie, tylko drogą elektroniczną:
• za pośrednictwem portalu Empatia,
• przez bankowość elektroniczną,
• przez portal PUE ZUS.

WAŻNE:
- tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 roku gwarantuje, 

że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 
1 czerwca,

- świadczenie przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia 
przez nie 18. roku życia. Świadczenie obejmuje zarówno dzieci 
przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej,

- złożenie wniosku drogą tradycyjną, czyli poprzez wizytę w urzę-
dzie lub za pośrednictwem poczty będzie możliwe od 1 kwietnia.

500+ od nowa
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Postać pana Bogusława Domaniewskiego wpisała się na sta-
łe w historię Twierdzy Boyen. 
Przez długi okres swego życia, 
pan Domaniewski na donżonie 
Twierdzy, w koszarowcu, który 
został uhonorowany jego na-
zwiskiem, prowadził Muzeum 
Fauny i Flory.

Dla niektórych będzie to wspo-
mnienie niezwykłego czło-
wieka, dla innych, być może 
pierwsze z nim spotkanie 
– słuchając audycji Tomasza 

Giżycki podróżnik i gawędziarz
19 stycznia minęło 19 lat od śmierci Bogusława Domaniewskiego, podróżnika, przyrodnika, krajo-
znawcy, autora książek “Za własnym żaglem” i “Herszt”. Pan Bogusław Domaniewski urodził się w 
Zamościu, dużo podróżował, znaczną część swego życia spędził na Mazurach. Był postacią niezwy-
kle barwną. Wspominany jest jako niesamowity gawędziarz, który uwielbiał dzielić się swą wiedzą i 
przygodami ze swoich wypraw.

Piotrowskiego dla Polskiego Radia, (https://www.polskieradio.
pl/.../316419,Program-specjal-
ny) mamy okazję przenieść się 
do roku 1992 i pospacerować 
z panem Bogusławem Doma-
niewskim po giżyckiej fortyfi-
kacji. 

W grafice wykorzystano frag-
ment zdjęcia Marii Szarskiej z 
1981 roku znajdującego się w 
zbiorach Giżyckiego Archiwum 
Cyfrowego (identyfikator zdję-
cia: gac/szar/3437).

Jak podaje Giżyckie Archiwum Cyfrowe:
„Problematyka sportu zawsze podgrzewała nastroje. Wszędzie, tak we wsi, jak i w mieście. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdzie-

siątych minionego wieku Giżycko żyło ... łyżwami. Nic dziwnego bo giżyccy uczniowie odnosili w Polsce spektakularne sukcesy, a miasto ogarnęła 
istna łyżwo mania. Na łamach, prawdopodobnie, „Sportowca”, zjawisko rozwoju łyżwiarstwa w Giżycku przedstawił jeden z bardziej znanych 
dziennikarzy i felietonistów, Jerzy Iwaszkiewicz. Niedawno otrzymaliśmy od pani Bożeny Łokieć stronicę z fragmentem artykułu poświęcone-
go sukcesom giżyckich łyżwiarzy. Bardzo dziękujemy !!!

Wprawdzie jest to tylko fragment artykułu, ale tak ciekawego, że już szukamy dostępu do całego. Dziś polecamy lekturę zachowanego frag-
mentu. A przy okazji pokazujemy sylwetki naszych mistrzów z tamtych lat.”

Jak Iwaszkiewicz o łyżwach w Giżycku pisał 
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Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do:
•	 przedszkoli miejskich (PM nr 1 ul. Drzymały 9 i PM nr 4 ul. Jagiełły 3), 
•	 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „zerówek” (SP1, 
SP3, SP7), 
•	 klas 1 ośmioklasowych szkół podstawowych (SP1, SP2, SP3, SP4, SP7) 
oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punk-
tów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
1. I. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych są zawarte w 
uchwale nr XLVIII/156/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych 
do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Miejską Giżycko:
§ 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 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 obwo-
dzie 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. kandydaci, których rodzice lub prawni opiekunowie są posiadaczami Giżyckiej Karty Mieszkańca – 15 pkt. 
§ 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice lub prawni opiekunowie:
1. składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – w przypadku kryteriów 
wymienionych w pkt 1 – 5; 
2. okazują Giżycką Kartę Mieszkańca podczas osobistego składania wniosku lub podają jej numer w przypadku składania wniosku w wersji elektronicznej.   
Kryterium opisane w pkt. 6, dotyczące posiadaczy Giżyckiej Karty Mieszkańca, zostało wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku nr XXXII/97/2020 z dnia 
25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/156/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdze-
nia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Miejską Giżycko.
2. II. Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych są zawarte w uchwale nr XLVIII/155/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w 
sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz 
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Miejską Giżycko. 
§ 1.Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawo-
wych 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 rodzi-
ców 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 posiadaczami Giżyckiej Karty Mieszkańca – 5 pkt. 
§ 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice lub prawni opiekunowie:
1. składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej – w przypadku kryteriów wymienionych w pkt 1 – 5; 
2. okazują Giżycką Kartę Mieszkańca podczas osobistego składania wniosku lub podają jej numer w przypadku składania wniosku w wersji elektronicznej. 
Kryterium opisane w pkt. 6, dotyczące posiadaczy Giżyckiej Karty Mieszkańca, zostało wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku nr XXXII/96/2020 w 
sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/155/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowa-
niu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w 
postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.
3. UWAGA! Rekrutacji do klas 1 szkół podstawowych podlegają wyłącznie dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły. Dzieci zamieszkałe w obwo-
dzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia.
1. 
•	 Szkoła Podstawowa nr 1 w Giżycku, ul. Gimnazjalna 1, sp1@gizycko.pl, Tel. 87 428 24 16 
•	 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku, ul. Warszawska 39, sp2@gizycko.pl, Tel. 87 428 25 38 
•	 Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Giżycku, ul. Wiejska 50,, sp3@gizycko.pl, Tel. 87 428 21 35  
•	 Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku, ul. 3 Maja 21,, sp4@gizycko.pl, Tel. 87 428 36 68 
•	 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku, ul. Wodociągowa 8,, sp7@gizycko.pl, Tel. 87 428 90 60 
•	 Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, ul. Drzymały 9, pm1@gizycko.pl, Tel. 87 428 33 97 
•	 Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku, ul. Jagiełły 3, pm4@gizycko.pl, Tel. 87 428 98 38 

Burmistrz Giżycka
 Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Fot. pixabay.com 

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych 2021/22 
Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich i szkół 

podstawowych na rok szkolny 2021/22.
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Jak relacjonują organizatorzy:
To był piękny zimowy, sportowy weekend. Niewiele w tym roku mieliśmy 

czasu na przygotowanie się do bojerowej rywalizacji, ale zadanie zostało wy-
konane na medal, a właściwie... na trzy medale!

Dwa brązowe i jeden srebrny medal zdobyli nasi zawodnicy w Młodzie-
żowych Mistrzostwach Polski w klasie DN i Ice-Optimist.

Żeglarstwo lodowe (bojery) to popularna na Mazurach, zimowa dyscyplina 
sportowa polegająca na wyścigach bojerów po zamarzniętym jeziorze. Bojer 
napędzany jest przez żagiel, a ślizga się na płozach.  Zawody rozgrywane są 
według przepisów regatowych.

W klasie DN w pierwszej „szóstce” zmieścił się komplet zawodników 
Giżyckiej Grupy Regatowej: 3. Wojciech Klimaszewski P 224, 4. 
Jakub Kamiński P 280, 5. Cezary Sternicki P 90, 6. Mateusz 

W ostatni styczniowy weekend (30-31.01) na jeziorze Dargin odbyły się pierwsze w sezonie Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski w klasie DN i Ice-Optimist. 

Dwa brązowe i jeden srebrny
Gigielewicz P 89.

Mistrzem Polski został Gustaw Miciński z YKP Gdynia, wicemi-
strzem Borys Michniewicz z UKŻ WIKING Toruń. Zawodnicy GGR 
odnieśli sukces pod okiem trenera Marcina Panasia. 

W klasie Ice-Optimist, prowadzonej przez Barbarę Ramotowską, 
srebro i brąz dziewcząt wywalczyły: Magda Skórnóg i Amelia Po-
tejko.

Mistrzynią Polski została Liwia Liszkiewicz z OKŻ Olsztyn. Świetnie 
poradzili sobie również nasi „lodowi” nowicjusze tj. Dominika Grala – 
czwarta wśród dziewcząt oraz Jan Fuk i Michał Ciechanowicz, 
którzy zajęli odpowiednio ósme i dziewiąte miejsce wśród chłopców.

Fot.: M. Kluk https://www.facebook.com/GizyckaGrupaRe-
gatowa/photos/pcb.3806850569372969/3806840759373950



23SPORT

Wśród wytypowanych zawodniczek znalazło się 9 przedstawicielek 
MTS Giżycko. W sztabie szkoleniowym, na stanowisku trenera głów-
nego – Andrzej Paszkiewicz. Serdecznie gratulujemy i gorąco 
dopingujemy.

Wytypowane zawodniczki:
Górska Zuzanna    – UKS SP Rozogi 
Krauklis Magda   – MTS Giżycko 
Muskała Gabriela   – MTS Giżycko 
Tylenda Martyna   – UKS Jaćwingowie Gołdap 
Zawadka Maja   – MTS Giżycko 
Jeglińska Maja   – MLKS Czarni Olecko 
Siedlecka Oliwia   – MTS Giżycko 
Gibert Aleksandra   – UKS SP Rozogi 
Jurek Nikola   – MLKS Czarni Olecko 
Flis Patrycja   – MTS Giżycko 
Pucia Paulina   – MTS Giżycko 
Kosakowska Dominika  – MLKS Czarni Olecko 
Mikulewicz Oliwia   – MTS Giżycko 
Sobczak Oliwia   – MLKS Czarni Olecko 
Szudra – Roszko Zofia  – MTS Giżycko 
Lewczyk Lilia   – MTS Giżycko 

Zawodniczki rezerwowe:
Iwanicka Klaudia   – UKS Jaćwingowie Gołdap 
Żukowska Dominika  – UKS Jaćwingowie Gołdap 
Sztab szkoleniowy:
Paszkiewicz Andrzej  – trener główny 

Szczypiornistki z Giżycka zagrają w półfinale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

Gratulacje i nieustający doping
Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w porozumieniu z Warmińsko – Mazurską Federacja 
Sportu powołał Reprezentację Województwa na rozgrywki półfinałowe Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 
piłce ręcznej dziewcząt oraz konsultację przygotowawczą do lutowych zawodów.

Nowicka Elżbieta   – trener 
Fedorowicz Adam   – trener współpracujący 
Szwaja Marcin   – kierownik zespołu 
Szudra – Roszko Kamila  – psycholog 
Siedlecka Agnieszka  – fizjoterapeuta 
Siedlecki Andrzej   – Rejestracja video, statystyk

Fot.: arch. prywatne

Vladimir Buril w Giżycku

Giżyckich hokeistów odwiedził w styczniu Vladimir Buril - sło-
wacki hokeista, reprezentant Słowacji, trzykrotny olimpijczyk. Urodzony 
w Bratysławie, o zakończeniu kariery zamieszkał w Pluskach pod Olsz-
tynem,  gdzie zajmuje się propagowaniem hokeja na lodzie.  Nie ma 
lepszej okazji do wspólnej fotki. 

Młodzi piłkarze z klubu AP Mamry Giżycko 2007 rozpoczęli już 
przygotowania do nowego sezonu.  Jeden z treningów odbył się na lo-
dowisku. Piłkarze grali w nieznaną sobie wcześniej dyscyplinę Hockey 
Bandy. W 2008 roku 4 zawodników GKS-u wraz z naszym trenerem 
Markiem Radzewiczem uczestniczyło w Mistrzostwach Świata 
U14 w Edsbyn w w Szwecji jako reprezentacja Polski. Razem z gi-
życczanami grali młodzi hokeiści KTH Krynica. Dwóch zawodników z 
Giżycka, uczestniczących w tych zawodach, zadebiutowało później w 
ekstraklasie seniorów. 

Ale nie tylko lodowisko stało się miejscem zimowych treningów. 
Młodzi zawodnicy po omówieniu planu pracy, ćwiczyli na hali technikę 
gry oraz mieli ćwiczenia ogólnorozwojowe na ściance wspinaczkowej.

Zanim wybiegną na murawę
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Giżycczanie zdobyli trzy brązowe 
medale. Jakub Nowak (na zdję-
ciu z lewej) – na dystansach 1000 i 
500 metrów oraz Jakub Eksto-
wicz na dystansie 1000 metrów. 

Pozostali zawodnicy, choć bez 
podium, odnieśli swoje indywidualne 
zwycięstwa. I tak: Anna Słowi-
kowska (kategoria Junior E) po-
prawiła swoje czasy na 333 m i 222 
m, Julia Wawer (kategoria Junior 
E) trzy razy awansowała do półfina-
łów i utrzymała klasę sportową Kadet 
na 500 m, Zofia Piątek (katego-
ria Junior E) awansowała do dwóch 
ćwierćfinałów, Kaja Kisielewska 
(kategoria Junior D) zdobyła dwa 

awanse do ćwierćfinałów na 500 i 777 m i do półfinału na 1000 m, Filip 
Sztafa (kategoria Junior D) osiągnął życiowy czas na dystansie 777 m, 
Łukasz Piątek (kategoria Junior D) nie miał co prawda szczęścia na 
tych zawodach, ale należą mu się ogromne brawa za walkę, Mateusz 
Stefanowski (kategoria Junior D) poprawił swój życiowy czas na 777 
m i zajął 5. miejsce w finale, Weronika Biller (kategoria Junior C) 
dwa razy awansowała do ćwierćfinałów na 500 1000 m i awansowała do 
półfinału na 1500 m, Michalina Wawer (kategoria Junior C) zajęła 5. 
miejsce w finale na 1000 m i 7. miejsce na 1500 m.

Dodać należy, że wspomniany już Jakub Ekstowicz, który w 
najbardziej zaawansowanej kat. MEN wywalczył 3. miejsce w finale na 
1000 m, w ogólnej klasyfikacji w wieloboju uzyskał czwartą lokatę.

Niestety nie były to najbardziej udane zawody dla naszej multime-
dalistki Michaliny MIŚKI Wawer, która przyzwyczaiła nas do tego, 
że od kilku edycji Ogólnopolskich Zawodów Rankingowych do Giżycka 
trafiały największe trofea.

Ale taki jest Short Track..., widowiskowy, niezwykle kontaktowy i nie-
przewidywalny.                                                 Fot. archiwum klubu

Na Ogólnopolskich Zawodach Rankingowych w Opolu wystartowało 11 giżyckich łyżwiarzy z klubu UKS SHORT 
TRACK MOSiR Giżycko. Ogólnie do rywalizacji zgłosiło się 218 zawodników z 15 polskich klubów. 

Brawa za medale i chęć walki

Pasmo sukcesów Magdaleny Smędzik 
rozpoczęło piątkowe (29 stycznia) zwycię-
stwo w biegu na 500 m w Mistrzostwach 
Polski Juniorek Młodszych. Chwilę później 
zawodniczka zaliczyła równie udany występ 
na 1500 m zajmując drugie miejsce. W so-
botę Magdalena odniosła kolejny sukces, 
zwyciężyła w biegu na 1000 m i tym samym 

pobiła swój życiowy rekord. Magdalena Smędzik pozostała w świetnej 
formie aż do niedzieli, dzięki czemu uzyskała drugi czas w biegu na 
3000 m i obroniła drugą pozycję w punktacji wielobojowej Mistrzostw. 

Magdalena, mimo młodego wieku, ma na koncie wiele zwycięstw. 
Jest nie tylko utalentowana, ale do tego bardzo pracowita, a to gwaran-
cja sukcesu. Życzymy naszej zawodniczce kolejnych udanych startów. 
Całe Giżycko trzyma kciuki!      Fot. burmistrzIwaszkiewicz.pl

Magdalena Smędzik – nasza Mistrzyni! 
Miniony weekend zdecydowanie należał do Magdaleny Smędzik z UKS Giżycko. Świetne wyniki osiągnięte 
podczas XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Tomaszowie Mazowieckim to duma nie tylko dla 
Magdaleny i jej trenerów, ale całego Giżycka, które tak dobrej zawodniczki nie miało od wielu lat.


