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2 BLIŻEJ RATUSZA

Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) pełnią bardzo istot-
ną rolę w życiu społecznym i działalnością swoich członków wy-
pełniają niezwykle istotną misję. Wiele organizacji działających 
na terenie naszego miasta zajmuje się pomocą osobom chorym, 
potrzebującym, pomaga dzieciom oraz np. opiekuje się porzuco-
nymi zwierzętami. Pozyskane środki organizacje te przeznacza-
ją właśnie na te cele, działają nie dla zysku. Ich największą siłą 
jest zaangażowanie i poświęcenie ludzi. Podziwiam te osoby i 
bardzo Im dziękuję za tę niezwykle istotną pracę na rzecz na-
szych mieszkańców, szczególnie w tych trudnych czasach. War-
to zatem pomagać tym Organizacjom, aby efekt ich działalności 
był jeszcze większy. Mamy tego wiele przykładów, jak chociażby 
decyzja sprzed ponad 20 lat o przekazaniu na preferencyjnych 
warunkach budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby pomocy 
dzieciom i osobom chorym, czy lokalu przy ul. Pionierskiej sto-
warzyszeniu pomagającym chorym z nowotworami. Z pewnością 
nie można dzisiaj żałować tych decyzji, że nieruchomości te nie 
zostały sprzedane w przetargu za „grube pieniądze”, bo faktyczny 
zysk z wykorzystania tych nieruchomości jest o wiele większy i 
wręcz niemożliwy do oszacowania. Uważam, że decyzje te – jak 
i inne, podjęte w tym duchu, były w pełni uzasadnione, bo Miasto 
nie może być nastawione tylko na wynik finansowy, ale musi także 
dostrzegać działalność prospołeczną, pobudzać ją i stwarzać wa-
runki do jej rozwijania, a przede wszystkim dawać szanse. 

Ostatnio Rada Miejska zajmowała się inicjatywą jednej z gi-
życkich Organizacji Pożytku Publicznego, jaką jest Rotary Club, 
polegającą na zamiarze stworzeniu otwartego, ogólnodostępnego 
portu nad Popówką Wielką mającego służyć  młodzieży i edukacji 
ekologicznej. Warto przy tej okazji wspomnieć, że od kilkunastu 
lat część tego terenu użytkuje również bez przetargu inna Orga-
nizacja Pożytku Publicznego czyli Giżyckie Stowarzyszanie Węd-
karskie, które pracą swoich członków stworzyło port wędkarski i 
baza ta doskonale funkcjonuje. Teraz w sąsiedztwie – na nigdy nie 
użytkowanym terenie, i na terenie, którym nikt się nie interesował 
– miałby powstać mini port służący młodzieży o funkcjach eduka-
cyjnych w zakresie czystości wód i gospodarki odpadami. To są 
największe problemy naszych jezior i uważam, że trzeba pilnie łą-
czyć wszelkie potencjały, aby jak najszybciej zbudować konieczną 
infrastrukturę oraz rozpocząć szeroką edukację. Propozycja Rota-
ry Clubu doskonale się w to wpisuje. Miasto nie wykłada na ten cel 
ani grosza, a po zakończeniu dzierżawy, stanie się właścicielem 
wszystkich wytworzonych tam nakładów. 

Na ostatniej sesji Rada Miejska zajmowała się właśnie tą 
sprawą i miała zdecydować, czy również tej Organizacji Pożytku 
Publicznego dać szansę. Ryzyka są niewielkie: teren nie jest 
sprzedawany, a tylko czasowo dzierżawiony, więc Miasto go nie 
traci. Obecnie (a może nigdy) nikt z tego terenu nie korzysta, 
ma on bardzo małą wartość inwestycyjną, a w przypadku, gdyby 
inwestycja ta w ciągu kilku najbliższych lat z jakichś powodów 
nie była zrealizowana, działka powróci we władanie miasta i na-
wet nikt nie zauważy, że była zawarta umowa dzierżawy. Warto 
przy tym jednocześnie wyjaśnić kwestie czynszu, którego wyso-
kość ma być symboliczna – wstępnie ustalona na około 6500 zł 
rocznie. Przemawiają za tym co najmniej 2 argumenty: fundusze 
Organizacji Pożytku Publicznego służą działalności dobroczyn-
nej np. leczeniu chorych, pomocy szpitalowi, edukacji dzieci czy 
potrzebującym innej pomocy. W takiej sytuacji Miasto nie może 
„zarabiać” na tym tak jak na przedsięwzięciach komercyjnych, 
bo naraziłoby się na zarzut „żerowania” na potrzebujących i by-
łoby to ze szkodą dla niezwykle cennej działalności prospołecz-
nej. Tutaj nieocenioną korzyścią ma być sama działalność na 
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rzecz potrzebujących czy środowiska. Drugim powodem jest ko-
nieczność zainwestowania znacznych środków – szacowanych 
dziś na około 2 mln zł i oddania później wytworzonych nakładów 
Miastu. To powinna być odpowiedź na wszystkie deklaracje pła-
cenia wyższej kwoty za ten teren. Jeżeli ktoś z Państwa jest 
członkiem OPP, zadeklaruje wyłożenie znacznych kwot rzędu 
2 mln zł, będzie prowadził tam działalność  prospołeczną bez 
zysku, a później cały wytworzony majątek przekaże Miastu, 
proszę o złożenie swojego projektu, a z pewnością Radni nad 
nim się pochylą i podejmą decyzję, czy dać mu szanse, tak jak 
stało się to już w naszym mieście (i nie tyko) wielokrotnie. Sa-
morząd bowiem to my – mieszkańcy. W tej sytuacji należy sobie 
odpowiedzieć na kluczowe pytania: jaką filozofię powinien re-
prezentować samorząd: prospołeczną – nastawioną na potrzeby 
ludzi, czy – jak biznes – na maksymalny dochód. Sądzę, że jak w 
każdej sprawie – najzdrowszym jest model pośredni i indywidu-
alne podejście do każdej sytuacji. Tutaj Rada Miejska, w mojej 
ocenie podjęła właściwą decyzję – dała szansę grupie naszych 
mieszkańców (przecież), realizowania celów prospołecznych z 
jednoczesnym uporządkowaniem terenu swojego miasta. Posta-
wa godna naśladowania i może trochę dziwić tworzona swoista 
nagonka na ten projekt, który zasługiwał na dyskusję, analizę 
i ostateczną decyzję, bo taka jest przecież rola Rady. Pomoc 
Organizacjom Pożytku Publicznego poprzez bezprzetargowe 
udostępnienie nieruchomości na Jej cele jest w pełni legalna, 
przejrzysta, a decyzja maksymalnie komfortowa do podjęcia. 
Wiadomo bowiem „kto”, wiadomo „co” i „kiedy” zamierza zrobić. 
Tego nie można powiedzieć o przetargu, którego efekty są nie-
wiadomą. Sprzedane grunty często stają się niedostępne, nic na 
nich nie powstaje i po zbyciu nie przynoszą w zasadzie żadnych 
korzyści. Decyzję Radnych, która ostatecznie stwarza szanse 
rozwoju, należy zatem uznać za słuszną. Przed grupą giżycczan 
ambitne cele, a moim zadaniem będzie dopilnować, aby umowa 
zabezpieczała interesy właścicielskie miasta i interesy społecz-
ne naszych mieszkańców. I ją egzekwować. Życzę zatem powo-
dzenia Rotarianom, aby powstało coś, co będzie nas wszystkich 
cieszyć i kolejny kawałek naszego miasta zyska nową pożądaną 
funkcję i będzie nam z satysfakcją służył. 

  



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. 

OGŁOSZENIA



4 SPOŁECZEŃSTWO

Do organizacji imprezy, za którą odpowiadała Lokalna Organi-
zacja Turystyczna Mazury pod patronatem burmistrza Wojciecha 
Karola Iwaszkiewicza zainspirowały działania współorganiza-
tora imprezy Giżyckiego Klubu Morsów „Zimny Ptak”. Członkowie klu-
bu co niedzielę kąpią się w Niegocinie. W tym roku, gdy jezioro skuł 
naprawdę ostry mróz, „Zimne Ptaki” dodatkowo ozdabiały swój prze-
rębel pomysłowymi rzeźbami z lodu. W organizację lodowego pleneru 
zaangażowali się również: Ekomarina Giżycko, GCK, Giżycka Grupa 
Regatowa, Mazury 24, Hydrobud Białystok i Agencja Fotograficzna 
Jarosława Majkowskiego. 

W wydarzeniu uczestniczyli okoliczni rzeźbiarze. Amatorzy rzeź-
biarstwa lodowego mieli okazję do podpatrzenia profesjonalnych tech-
nik stosowanych przez artystów i wzięcia udziału w konkursie. Przyzna-

Lodowe serca w wigilię walentynek
W walentynkowy weekend, plaża miejska w Giżycku zamieniła się w plener rzeźbiarstwa lodowego. Lodowe 
instalacje i fantazyjne rzeźby powstawały w ramach spontanicznie zorganizowanego wydarzenia pod nazwą 
„Giżyckie Rzeźby Lodowe 2021”.

no trzy pierwsze miejsca. Zdobyli je: Piotr Gołębiowski, Andrzej 
Haręza i Giżycki Klub Morsów „Zimny Ptak”. Wyróżnienie 
otrzymała rodzina państwa Rutkowskich, a nagrodę publiczności 
zdobył Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku.

Tematyka rzeźb w większości nawiązywała do święta zakocha-
nych, a co ciekawsze wydarzenie zbiegło się z szóstymi urodzinami 
Giżyckiego Klubu Morsów „Zimny Ptak”, którzy świętowali przez cały 
sobotni wieczór. Oczywiście... morsując.

Fot. Giżyckie Centrum Kultury
Fot. mojegizycko.pl/ M. Kulas-Szyrmer 

Fot. mojegizycko.pl/ T. Karolski
Na podstawie www.mojegizycko.pl 
autor: Justyna Maciejewska-Kucfir
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Kaziuki w Wilnie to odbywający się od 
początku XVII wieku jarmark odpustowy w 
dzień świętego Kazimierza. Jest to nie tylko 
uroczystość kościelna, ale też ciekawa atrak-
cja turystyczna, ze względu na sam jarmark 
ale też występy artystyczne. Święty Kazimierz 
to nikt inny jak Kazimierz Jagiellończyk, któ-
ry został obwołany świętym w 1602 roku. Od 
tego czasu w dzień świętego Kazimierza - 4 
marca - w Wilnie organizowany był jarmark, 
ale obecnie obchodzony jest nie tylko tam. W 
Polsce najhuczniej Kaziuki są organizowane 
w Poznaniu, Szczecinie i Białymstoku, ale na 
stałe zagościły również w Giżycku.

Do redakcji napisała pani Apolonia Ska-
kowska, prezes Centrum Kultury Polskiej na 
Litwie  im. Stanisława Moniuszki w Wilnie:

„Po raz pierwszy święto to odbyło się w 
1604 roku w Wilnie, w dniu kanonizacji św. 
Kazimierza. 3 marca rozpoczynały je nieszpo-
ry w katedrze, następnego dnia, 4 marca, o 
godzinie 10.00, uroczyste msze miały miejsce 
w katedrze oraz w kościele św. Kazimierza.  
Następnie przechodziła procesja do Kapli-
cy Ostrobramskiej. Wieczorem grały kapele, 
trwała zabawa  do rana.

Na jarmarku sprzedawano towary, które 
mieszkańcy Wilna mogli kupić tylko tu: obwa-
rzanki smorgońskie - ciężkie i twarde, układa-
ne na straganach  w stosy. Ich sprzedawcom 
podróż do Wilna zajmowała kilka dni.

Piernikowe serca - ich istota polegała na 

Kaziuki we wspomnieniu i z nadzieją
Jeszcze rok temu, przed ogłoszeniem pandemii, dokładnie 1 marca sala widowiskowa Giżyckiego Centrum 
Kultury gościła artystów z Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki w Wilnie. Kaziuki 
w wersji giżyckiej oglądała pełna sala. W roku 2021 imprezy nie było. Przypomnimy, jak może być pięknie, 
kolorowo i wesoło. Przypomnimy, jak wygląda sala pełna publiczności. I uśmiechnijmy się na to wspomnienie, 
z nadzieją, że za rok znów zabraknie miejsc na sali.

zdobieniu kolorowym lukrem. Najważniejszą 
ozdobą były umieszczone napisy: „Kocham 
Cię...”, „Pamiętaj o mnie”.., „Kochaj mnie jak 
dawniej”... Uzupełniały je lukrowe kwiaty. 
Rarytasem były serca z napisem w gwarze 
ludowej lub z błędami. Zwyczaj ten do Wilna 
przywieźli staroobrzędowcy wygnani z Rosji, 
którzy osiedlili się na Wileńszczyźnie. Poza 
piernikowymi sercami były również pierniki w 
kształcie koników, rybek, misiów, kogucików 
oraz w wielu innych formach.

Nie brakowało wyrobów z wikliny, drew-
na, palm wielkanocnych, ceramiki, nawet 
żywych prosiaków, kur i kogutów, pługów, 
grabi, chomąt czy beczek dębowych...  
Od tego czasu w Wilnie trwa tradycja jarmar-
kowa, która sięgnęła poza granice kraju. Naj-
bardziej jest znana i praktykowana w Polsce.

Od 1998 roku Centrum Kultury Polskiej 
na Litwie im. Stanisława Moniuszki organi-
zuje doroczne Kaziuki w Giżycku. Ta impreza 
zżyła się z mieszkańcami tego miasta, jest 
lubiana i oczekiwana. Obecny rok jest rokiem 
wyjątkowym, skażony covidem-19, nie pozwoli 
przybliżyć giżycczanom królewskiej, wileńskiej 
tradycji.

W krótkich wersach swojej poezji  przy-
pomnę Państwu o naszych spotkaniach na 
Kaziukach w Giżycku, aby one połączyły 
nas w Wielki Post Wielkanocny. Życzę 
wszystkim niezawodnego zdrowia oraz miłych 
wspomnień kaziukowych... ”

KAZIUKI WILEŃSKIE
Kaziuki wileńskie
odnaleźć można

w kwiatach wiosennych
w blasku poranka

w ołtarzach kościelnych
w wileńskim chlebie
w zachodzie słońca

w śpiewie skowronka na niebie
w muzyce z daleka
lecz najważniejsze
w sercu człowieka

Apolonia Skakowska, 
Wilno, 02.03.2005 r.

KOLOROWE JARMARKI
Kaziuki wileńskie
to tradycja ludowa

co roku nas zapraszają
na jarmarki kolorowe

a na tych jarmarkach
przeróżne cudeńka

do kupna nas zachęcają
wileńskie panienki

na straganach rzędami
z gliny wyrabiane
ustawione buciki

tuż nad nimi zwisają

koraliki na druciku
nisko kłania się z wozu
kosz pękaty z wikliny

pełen ludków nieznanych
i dzbanuszków z gliny

zaś na wozie w sianie
małe prosię kwili

gospodarz je zbudził rano
usnąć nie da chwili

nieco dalej istna frajda
grabie widły i miotełki

z pudła wyglądają
do wiosennych zakupów
wszystkich zapraszają
Apolonia Skakowska, 

Wilno, 24.02.2005 r.
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1 marca 2021 roku burmistrz Giżycka Wojciech Karol 
Iwaszkiewicz, starosta giżycki Mirosław Dariusz Drzaż-
dżewski i wiceprezes Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w 
Giżycku Andrzej Szocik uroczyście złożyli kwiaty pod pomnikiem 
Żołnierzy AK i Sybiraków na Skwerze im. Żołnierzy AK i Zesłańców 
Sybiru w parku Rogera Goemaere’a przy ul. Moniuszki w Giżycku. 
Uczczono w ten sposób bardzo ważną datę na kartach historii Polski 
– Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Fot. A. Dębek
Na podstawie www.mojegizycko.pl 

autor: Katarzyna Zadroga

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
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Benedykta 
Jańczyk
(27.06.1946 r. - 

13.02. 2021 r.) we 
wspomnieniach ko-
leżanek Nauczyciel-
skiego Chóru Kame-
ralnego.

Wspominamy Be-
nię jako pedagoga, 
koleżankę i przyja-
ciela.

Z tych wspomnień 
wyłania się obraz 
dobrego człowieka. 
Umiała słuchać lu-
dzi. Kochała ludzi. 
W każdej sytuacji, w 
stosunku do uczniów, 
rodziców, nauczycieli, 
koleżanek i kolegów, 
okazywała się być 

osobą otwartą, cierpliwą, wyrozumiałą 
Jej otwartość i empatia powodowały to, że często wychodziła z ini-

cjatywą pomocy. Była zawsze cicha i spokojna. Miała wielu przyjaciół 
wokół siebie. Wiedzieliśmy, że do Niej można pójść z każdym proble-
mem, że w każdej sytuacji doradzi, zrozumie i bezinteresownie z po-

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci…”
Wisława Szymborska

Wspomnienie Beni trzeby serca pomoże. Prawdziwy społecznik. 
Z zawodu nauczycielka. W życiu Żona, Matka, Babcia, Prababcia, 

koleżanka, przyjaciel, działacz społeczny. Przez wiele lat była dyrek-
torem szkoły, pracowała z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną in-
telektualnie. Działała w ZHP, była członkiem Nauczycielskiego Chóru 
Kameralnego. Jej praca zawodowa i społeczna została uhonorowana 
wieloma odznaczeniami państwowymi (m.in. Złotym Krzyżem Zasługi) 
i związkowymi (m.in. Złotą Odznaką ZNP). 

Żegnamy Ciebie Beniu. Będzie nam Ciebie brakowało. Pozostaniesz 
w naszej pamięci na zawsze jako nasza koleżanka, przyjaciółka ze 
swoim słynnym powiedzeniem: „Pierwsze – Primo”.

Tobie Janku, Waszym córkom Agnieszce i Ani z mężem, wnukom 
i prawnuczce oraz pozostałej rodzinie wyrazy szczerego współczucia 
składają członkowie Nauczycielskiego Chóru Kameralnego. 

Nina Piórkowska
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Drodzy Przyszli Rodzice!
Z wielką przyjemnością chcielibyśmy poin-

formować Państwa, że po szczegółowej ana-
lizie sytuacji epidemiologicznej, przywracamy 
możliwość obecności osoby towarzyszącej 
przy porodzie! Oddział spełnia kryteria do bez-
piecznego porodu z osobą towarzyszącą, ta 
jednak będzie musiała spełniać zalecenia po-
dane w rozporządzeniu Rady Ministrów i sta-
nowisku Konsultantów Krajowych w dziedzinie 
Położnictwa i Ginekologii oraz Neonatologii:

- możliwość obecności osoby towarzyszą-
cej dotyczy porodu fizjologicznego i obejmuje 
I-okres porodu, poród oraz 2 godziny po poro-
dzie, w warunkach Traktu Porodowego,

- wymagane jest od osoby towarzyszą-
cej stosowanie środków ochrony osobistej w 

Giżycki szpital wznawia porody rodzinne
Szpital Giżycki (Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o. o.) informuje, że od 
15 lutego osoby towarzyszące znów mogą być obecne przy porodzie. 
Zamieszczamy informację prezes Zarządu, pani Anity Karnacewicz

postaci maseczki, rękawiczek i fartucha fize-
linowego oraz poddanie się testowi antygeno-
wemu w kierunku zakażenia wirusem SAR-
S-CoV-2 (środki ochrony osobistej i badanie 
testem antygenowym zapewnia Szpital),

- ostateczną decyzję o możliwości odbycia 
porodu w towarzystwie bliskiej osoby podej-
muje personel Traktu Porodowego i jest ona 
uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w 
Szpitalu i Oddziale Ginekologii i Położnictwa.

  Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia
GIŻYCKA OCHRONA ZDROWIA 

SP. Z O.O.PREZES ZARZĄDU
Anita Karnacewicz

Fot. AdobeStock
Na podstawie www.mojegizycko.pl autor: 

Justyna Maciejewska-Kucfir

Drugi nakład rozchwytywanej książki autorstwa 
historyka Jana Sekty „Dawne Giżycko w stu 
ilustrowanych opowieściach” jest już dostępny. To 
dobra wiadomość dla osób, które nie miały szans 
na zakup zaraz po premierze, gdyż książki zniknęły 
z księgarnianych półek w zaledwie 16 dni.

Miłośnicy Giżycka długo czekali na tak 
dobrą pozycję. Duże zainteresowanie książką 
i niezwykle pozytywne recenzje to wyjątkowy 
wyraz uznania autora. Książkę doceniono tak-
że w tegorocznym Plebiscycie o Nagrodę św. 
Brunona. Jej autor, Jan Sekta, otrzymał statuet-
kę w kategorii KULTURA.

Książka „Dawne Giżycko w stu ilustrowa-
nych opowieściach” dostępna jest w giżyckiej 
księgarni Odeon oraz Centrum Promocji i Infor-
macji Turystycznej. Jeżeli nie jesteście Państwo 
z Giżycka, a chcecie zamówić książkę wysyłko-
wo, wejdźcie na stronę www.dawnegizycko.pl.

Fot. arch. biuro Lion
Na podstawie www.mojegizycko.pl autor: 

Justyna Maciejewska-Kucfir

Książka Jana Sekty znów w księgarniach

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

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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Młodzi ludzie z giżyckiego Hufca Pracy wraz z wychowawcami 
spełniają marzenia seniorów z Domu Pomocy Społecznej w Giżycku 
w ramach akcji #Wspieraj Seniora. Akcja zaczęła się w listopadzie 
i potrwa do końca marca, albo i dłużej. Młodzież prowadzi w Hufcu 
Pracy zbiórkę artykułów spożywczych i chemicznych. Poprzez niesie-
nie pomocy seniorom, chce podarować im namiastkę normalności w 
pandemicznych czasach i sprawić, by uwierzyli, że są ważni i ktoś o 
nich myśli. Uwaga, akcja trwa. Jeśli ktoś ma chęć wesprzeć giżyckich 
seniorów może dostarczyć  artykuły do siedziby Hufca, ul. 1 Maja 30 w 
Giżycku, tel. (87) 428-42-86.

Ale to nie koniec hufcowego zaangażowania w pomaganie. Mło-
dzi ludzie zadbali również o zwierzęta. Kiedy mróz i śnieg za oknem 
uczestnicy Hufca postanowili działać. Udali się do Lasu Miejskiego, aby 
napełnić paśniki i karmniki. Nie zabrakło siana, marchewki, kapusty i 
ziaren dla ptaków.

                                 Fot. Archiwum Hufca Pracy

Pomagają seniorom i zwierzętom

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Gajewie zawiadamia, że od 1 marca 2021 r. wprowadzona 
zostanie organizacja ruchu na czas realizacji inwestycji –„Przebudowa ulicy Sadowej w Giżycku wraz z budową 
odwodnienia i oświetlenia i przebudową kolizji z infrastrukturą techniczną”.
Zmiana organizacji ruchu na ul. Sadowej w Giżycku, w związku z jej przebudową, zostanie wprowadzona 
dwuetapowo. W pierwszym etapie planowane jest zamknięcie ruchu na ul. Sadowej do 30 czerwca 2021 
r. Sposób organizacji ruchu w tym czasie przedstawiają schematy nr 1 i 2. W drugim etapie planowane jest 
prowadzenie robót z częściowym zajęciem jezdni, a ruch będzie odbywał się wahadłowo.
Organizacja ta zostanie wprowadzona od 1 lipca do 30 września 2021 r. Sposób organizacji ruchu w ramach 
drugiego etapu przedstawimy w lipcowym numerze „Mojego Giżycka”.

Przebudowa ulicy Sadowej – zmiany w ruchu 
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KULTURA

Jan Sekta – ceniony, giżycki historyk, prelegent spotkań historycz-
nych, wieloletni nauczyciel historii, obecnie pracownik Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, gdzie z wielkim zaangażowaniem tworzy i koordynuje Giżyc-
kie Archiwum Cyfrowe gac.gizycko.pl. Autor unikatowej, wydanej w 2020 
roku książki – „Dawne Giżycko w stu ilustrowanych opowieściach”.

SPORT

Andrzej Paszkiewicz - znakomity trener piłki ręcznej, od 30 lat 
prowadzący społecznie drużyny giżyckich szczypiornistów. 30 lat pracy 
to tysiące meczów, setki turniejów i wiele godzin treningów. W 2020 
roku został uhonorowany Diamentową odznaką za zasługi dla Polskiej 
Piłki Ręcznej i obchodził jubileusz pracy trenerskiej.

Statuetki św. Brunona trafiły do laureatów
9 lutego poznaliśmy laureatów VI edycji Plebiscytu o Nagrodę św. Brunona Patrona Giżycka. Nie było uroczystej 
gali, wyniki ogłoszono podczas wydarzenia online. Większość statuetek jest już jednak w rękach zwycięzców, którzy 
odbierali je podczas uroczystych spotkań z burmistrzem Giżycka Wojciechem Karolem Iwaszkiewiczem.
Poza statuetką, laureaci otrzymali listy gratulacyjne, pakiety gadżetów z logo Giżycka i książki „Dawne Giżycko w 
stu ilustrowanych opowieściach” Jana Sekty. Do autora, który sam znalazł się w gronie laureatów, trafiła książka 
również nominowanej w Plebiscycie Aleksandry Juszkiewicz (zwyciężczyni ostatniej edycji MasterChefa) „Po prostu 
tradycja”. Zwycięzcy konkursu - oprócz statuetek - otrzymali również nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł.

A oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

GOSPODARKA

Biłas & Synowie - firma rodzinna, którą zna chyba każdy giżyccza-
nin. Pan Mirosław Biłas wraz z synami prowadzi szeroką działalność 
gospodarczą: budownictwo, sieci i instalacje, gastronomia, stacja pa-
liw, sala bankietowo–konferencyjna, kręgielnia. Nominacja za imponu-
jący rozwój firmy na przestrzeni lat.

TURYSTKA

Dominik Kaźmierczak - Motolotnie Mazury „Popatrz z góry 
na Mazury!” – tak na loty widokowe nad Mazurami zaprasza pan Domi-
nik. Motolotnie Mazury to oferta dla wszystkich, którzy chcą z innej per-
spektywy zobaczyć Giżycko i Mazury. W trakcie lotu można podziwiać 
wspaniałe widoki Krainy Tysiąca Jezior, poczuć wolność, adrenalinę i 
przeżyć unikatową atrakcję. 
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Profesor Tadeusz Niedźwiecki był nauczycielem języka polskiego w latach 1963-2002 w 
I Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku. Zainicjował i założył Szkolne 
Koło Krajoznawczo-Turystyczne „Dreptusie”. Za wyjątkowe zainteresowanie i pracę na rzecz wy-
chowania młodych pokoleń, zaszczepienie w młodzieży ideałów ponadczasowych i osiągnięcia jego 
podopiecznych w konkursach, olimpiadach, za działalność na rzecz aktywnego wypoczynku został 
odznaczony medalem za szczególne zasługi dla Miasta. Zasłużył na to swą codzienną działalnością 
promującą Giżycko i budującą jego pozytywny wizerunek nie tylko w kraju, ale także za granicą.

Wyjątkową Statuetkę odebrała córka pana Tadeusza Niedźwieckiego, Maria Nowicka wraz ze 
swoimi dziećmi a wnukami pana profesora. Burmistrz Wojciech Karol Iwaszkiewicz przekazał 
również rodzinie Giżycką Kartę Honorową, której pan Tadeusz nie zdążył już odebrać osobiście.           

Fot. mojegizycko.pl/ K. Zadroga, Na podstawie www.mojegizycko.pl 
autor: Katarzyna Zadroga

Statuetka Pamięci ku czci profesora Niedźwieckiego
W tegorocznej VI edycji Plebiscytu o Nagrodę św. Brunona Patrona Giżycka, Statuetka Pamięci została 
przyznana śp. profesorowi Tadeuszowi Niedźwieckiemu. To wyraz szacunku oraz podziękowanie za działalność 
cenionego giżyckiego pedagoga. Tadeusz Niedźwiecki przez wiele lat rozwijał, kształtował i przekazywał wiedzę 
młodym pokoleniom.

Statuetkę Pamięci odebrała córka profeso-
ra, pani Maria Nowicka z dziećmi

ZDROWIE

Oddział Chorób Zakaźnych i Covidowy, Giżycki Oddział 
Chorób Zakaźnych znajduje się na liście szpitali zakaźnych do walki z 
epidemią Covid-19. Personel medyczny dokłada szczególnej troski i 
opieki nad swoimi pacjentami. Walczą o nasze zdrowie i życie, nara-
żając swoje. Oddział stara się tworzyć najlepsze warunki do leczenia 
chorych, z pełnym zaangażowaniem, profesjonalizmem i indywidual-
nym podejściem.

AMBASADOR GIŻYCKA

Giżycka Grupa Regatowa - bierze udział w najważniejszych że-
glarskich zawodach w kraju i za granicą, podczas których promowane jest 
nasze miasto. Klub od 2005 r. organizuje szkolenia regatowe i rywalizację 
sportową dzieci i młodzieży. 12 zawodników GGR otrzymało powołania 
do Kadry Narodowej na sezon 2020. GGR to trzeci klub sportowy w 
województwie warmińsko-mazurskim i trzeci klub żeglarski w Polsce. 
Świetne wyniki są konsekwencją systemu szkoleniowego i zdrowej rywa-
lizacji sportowej, pełnego zaangażowania trenerów, zawodników i klubu 
zwariowanych rodziców pod sztandarem GGR. 

POMYSŁ

Leśny Projekt Edukacyjny „W LISTOWIU” funkcjonuje od 
lipca 2020 roku, Pomysłodawczynią i założycielką projektu jest Aneta 
Górska, prezes Fundacji Północny-Wschód. „W Listowiu” to forma 
opieki dziennej nad dziećmi w wieku 3-6 lat. Głównym założeniem jest 
przebywanie dzieci na dworze w otoczeniu natury, duża dawka ruchu 
na świeżym powietrzu,  kontakt z językiem angielskim oraz komuni-
kacja z dzieckiem w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy oraz o 
elementy najlepszych systemów wychowawczo-edukacyjnych: Janu-
sza Korczaka, Waldorfska, Montesorri, edukacji demokratycznej, flow 
learning Josepha Cornella.

SPOŁECZNIK

Joanna Sudak - od dziecka pomaga potrzebującym. Tego nauczyła 
ją mama. Nigdy nie pozostaje obojętna na czyjąś krzywdę. Od kilku lat 
prowadzi zbiórki dla potrzebujących, którzy są w różnych sytuacjach 
życiowych i losowych. Działa również jako wolontariuszka Szlachetnej 
Paczki. Wolontariat i akcje pomocowe są częścią jej życia, a ona sama 
staje się synonimem takich akcji w naszym mieście.

Fot. mojegizycko.pl/ J. Maciejewska-Kucfir
Na podstawie www.mojegizycko.pl autor: 

Justyna Maciejewska-Kucfir
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Laureatki otrzymały nagrody i dyplomy z rąk dyrektor Centrum 
Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej Ewy Ostrowskiej, 
która jest lokalnym koordynatorem kampanii w Giżycku. W spotka-
niu uczestniczyli rodzice nagrodzonych oraz pedagog Paulina 
Szachniuk-Albowicz, która promuje wartości kampanii w Szko-
le Podstawowej nr 3.

Z biura organizatora kampanii dotarły także Złote Certyfikaty 
dla Miasta Giżycka, burmistrza Wojciecha Karola Iwaszkie-
wicza i dyrektor Ewy Ostrowskiej. Certyfikat otrzymały także pani 
Paulina Szachniuk-Albowicz i Szkoła Podstawowa nr 3. Certyfikaty te 
są wyrazem specjalnego podziękowania za pomoc i wsparcie orga-
nizacyjne podczas jubileuszowej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 
realizowanej pod hasłem „Dorastamy asertywnie”.

Kampania organizowana była pod patronatem Ministra Edukacji 
Narodowej oraz Ministra Sportu.

W roku 2021 planowane jest przystąpienie do tegorocznej edycji, 
do której tradycyjnie zaproszone zostaną wszystkie giżyckie szkoły. 
Zachęcamy do uczestnictwa.

Autor: Ewa Ostrowska
Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień 

i Integracji Społecznej
www.centrumprofilaktyki.pl 

(http://www.centrumprofilaktyki,pl)
tel. 87 429 13 36

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2020
Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020 r. 
zostały dwie uczennice Szkoły Podstawowej nr 3 w Giżycku: Emilia Ościak i Wiktoria Półtorak.  Wzięły one udział 
w konkursie plastyczno-literackim. Zadaniem uczestnika konkursu „Wehikuł czasu. Mój najszczęśliwszy dzień!” 
było  wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującej dowolny dzień z przeszłości lub przyszłości, 
który według wyobraźni i kreatywności uczestnika konkursu był wyjątkowy (spotkanie, miejsce, osoba).
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Mazurska Pętla Rowerowa to projekt partnerski realizowany w 2 
etapach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, dzięki któremu region 
zyska ponad 300 km trasy rowerowej. W ramach inwestycji zostaną 
zbudowane lub zmodernizowane zarówno trasy o twardej nawierzchni, 
jak i drogi szutrowe, mosty, przepusty, kładki i inna infrastruktura. Za-
planowano także oznaczenie miejsc cennych przyrodniczo.

Przedsięwzięcie koordynuje Stowarzyszenie Wielkich Jezior Ma-
zurskich 2020, zrzeszające 16 mazurskich gmin i powiatów. W jego 
realizację zaangażowane są też Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsz-
tynie, GDDKiA i nadleśnictwa.

Główny szlak będzie liczył ponad 300 km, a w przyszłości może 
być powiększany o lokalne trasy. Pętla przebiegać będzie przez 12 
mazurskich gmin, a od północy będzie połączona z Green Velo, „au-
tostradą rowerową” przechodzącą przez pięć województw wschod-
niej Polski.

Wzdłuż całej trasy powstanie 10 wież widokowych i 18 miejsc obsłu-
gi rowerzystów. Giżycko jako pierwsze rozpoczęło realizację budowy. 
Aktualnie powstaje punkt widokowy na Wzgórzu Św. Brunona. Kolejny 
obiekt to tzw. MOR czyli miejsce obsługi rowerzystów, zlokalizowane w 
okolicy Twierdzy Boyen i skrzyżowania DK 59 z DW 592 (skrzyżowanie 
na Kętrzyn/ Olsztyn). W kolejnych etapach powstaną ścieżki rowerowe 
(ponad 6 km na terenie Giżycka, a 89 km na terenie całego powiatu).

Wartość całej inwestycji sięga 80 mln zł. Realizacja projektu po-
trwa do 2023 roku, ale już teraz można korzystać z niektórych odcin-
ków trasy.

Przebieg trasy MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ oparty został 
o oś Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt wykorzystuje lokal-
ne zasoby przyrodnicze i zahacza o największe atrakcje turystyczne 
regionu. Podczas trasy, kolarze będą mogli odkrywać zabytki, podzi-
wiać przyrodę i kosztować lokalnej kuchni.

Na podstawie www.mojegizycko.pl 
autor: Justyna Maciejewska-Kucfir

Mazurska Pętla Rowerowa - dofinansowanie przypieczętowane
22 lutego w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, burmistrzowie Giżycka – Wojciech Karol Iwaszkiewicz i 
Mikołajek – Piotr Jakubowski, reprezentujący Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, oficjalnie 
przypieczętowali dofinansowanie na budowę Mazurskiej Pętli Rowerowej. Na ręce burmistrzów, 
dokumenty uroczyście przekazali marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin 
i wicemarszałek Miron Sycz. Zgodnie z decyzją zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, projekt zyskał 
ponad 47 mln zł ze środków unijnych.

Giżycko, wraz z siedmioma innymi miastami regionu, znalazło się 
w najnowszej broszurze promującej turystykę rowerową Mazur. Po-
zycja wydana przez Stowarzyszenie Luz Grupa z Arkadiuszem 
Całą na czele dedykowana jest miłośnikom kolarstwa górskiego. 
Przewodnik „Mazurskie Trasy i Szlaki Kolarstwa Górskiego” oprowadza 
amatorów kolarstwa górskiego po ośmiu trasach dedykowanych pasjona-
tom rowerów górskich. Trasy te wytyczone zostały na potrzeby wyścigów 
z serii Milko Mazury MTB. Stopień trudności dobrano tak, by każdy, nawet 
niedoświadczony rowerzysta, był w stanie je pokonać. Charakteryzują się cie-
kawymi sekcjami technicznymi, malowniczymi sekcjami dojazdowymi oraz 
świetnie przygotowanymi singletrack’ami.

Propozycja z Giżycka to nieco ponad 10-kilometrowa trasa wyścigu „Bi-
twa o Twierdzę Boyen”. Stopień trudności oceniono na 4, w 5-stopniowej ska-
li. Wszystkie trasy można szybko pobrać na telefon, za pomocą kodów QR.

Stowarzyszenie Luz Grupa to pomysłodawca i organizator mazurskich 
wyścigów w kolarstwie górskim pod szyldem MILKO Mazury MTB. Pierw-
sza edycja odbyła się w 2016 roku i od tego czasu zyskała popularność i 

Mazurskie „Trasy i Szlaki Kolarstwa Górskiego”
uznanie wśród kolarzy. Cykl Mazury MTB od lat promuje kolarstwo górskie 
jako wspaniały sport wyczynowy i doskonałą formę aktywnego wypoczynku. 
Uczestnictwo w zawodach to szansa na poznanie najpiękniejszych zakątków 
Giżycka i całego regionu.                 Grafiki i zdjęcia: organizator Mazury MTB

Na podstawie www.mojegizycko.pl 
autor: Justyna Maciejewska-Kucfir
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Zanim wybierzesz któregoś z nas…

Finka - jedenastoletnia suczka. Aza - 9-letnia duża suczka. Alfa - siedmioletnia duża suczka. 

Ćwirka - 6 lat, mała suczka. Dino – dziewięcioletni pies średniej wielkości.

Rott – pięcioletni duży pies, zabrany w listopa-
dzie z ul. Unii Europejskiej. Dziś wykastrowa-
ny i zaczipowany gotowy jest już do adopcji.

Dzień Kota za nami. Miłośnicy kotów podzielili się w sieci zdjęciami 
swoich pupili. Prawdopodobnie do kocich miseczek powędrowały tego 
dnia specjalne smakołyki. Ale Dzień Kota to też okazja, by przypomnieć 
o tym, że wiele  „mruczków” czeka na swojego człowieka, na swój dom, 
swoje miejsce do spania. Z drugiej strony nie brakuje ludzi potrzebują-
cych się do kogoś przytulić, chcących wypełnić pustkę w swoim domu, 
pozwolić dziecku dorastać w towarzystwie kota. A może tak przygarnąć 
kociaka? Nie trzeba szukać daleko, można śledzić zakładkę na stronie 
mojegizycko.pl/adopcja-kotow-2/ poświęconą adopcji kotów i psów lub 
skontaktować się bezpośrednio ze Stowarzyszeniem Brat Kot, które 
prowadzi autorski program „Kociętnik”. Pod opieką Stowarzyszenia 
przebywa sporo kotów, które marzą o własnym, pełnym miłości domu: 
facebook.com/KociakiBezdomniaki.

Organizacji można przekazać także 
swój 1% – Giżyckie Stowarzyszenie 

Brat Kot – KRS 0000512848.
Fot. Archiwum S. Jurgielewicz

Na podstawie www.mojegizycko.pl 
autor: Justyna Maciejewska-Kucfir

17 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Kota

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
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Chociaż 2020 rok mocno ograniczył aktywność giżycczan w kinie, 
na lodowisku, czy też pływalni, ci najbardziej aktywni zostali zauważeni 
i nagrodzeni. Chodzi o użytkowników Giżyckiej Karty Mieszkańca. 

Mimo pandemii rozstrzygnięty został  konkurs na najbardziej ak-
tywnego użytkownika GKM w 2020 roku, czyli takiego, który wykonał 
najwięcej transakcji przy użyciu karty. Nie był to łatwy rok dla nas 
wszystkich, tym bardziej cieszy fakt, że giżycczanie - jeśli tylko mieli 
taką możliwość - korzystali ze swoich kart.

Nagrody przyznane zostały na podstawie aktywności w  każdym z 
miejskich obiektów oferujących zniżki w ramach programu GKM. Wyło-
niono najbardziej zaangażowanych giżycczan oraz przyznano nagrodę 
specjalną dla mieszkańca, który najczęściej posługiwał się swoją kartą. 
Nagrody to mega zestawy wyjątkowych upominków z logo Giżycka i 
książka z przepisami „Po pierwsze tradycja” autorstwa giżycczanki Oli 
Juszkiewicz, zwyciężczyni programu MasterChef.

Zwycięzcą głównym konkursu został pan Jacek Wesołowski, 
który najwięcej razy w 2020 r. skorzystał ze swojej karty.
A oto zwycięzcy poszczególnych kategorii:
Giżyckie Centrum Kultury – Joanna Elżbieta Dubicka,
Kino Nowa Fala – Urszula Pańków,
Lodowisko – Michał Brzozowski i  Paweł Ariel Dobrzalski,
Pływalnia – Anita Katarzyna Domeła,
Twierdza Boyen – Jacek Wesołowski.

Przy okazji przypomnijmy, że od początku trwania programu (luty 
2018 roku) wydano 6660 Kart Mieszkańca. Warto wiedzieć, że posiada-
czem GKM może być wyłącznie osoba, która swój PIT rozliczy w giżyckim 
Urzędzie Skarbowym, a na pierwszej stronie w rubryce DANE PODAT-
NIKA wpisze faktyczny adres zamieszkania w Giżycku. PAMIĘTAJMY, w 

Warto korzystać z Giżyckiej Karty Mieszkańca

przypadku karty liczy się adres ZAMIESZKANIA, nie zameldowania. To 
właśnie na podstawie PITu możemy zweryfikować adres zamieszkania. 
Idea Giżyckiej Karty Mieszkańca to profity dla tych, którzy płacą podatki 
w Giżycku, tu mieszkają i korzystają z miejskiej infrastruktury.

Wszystkich, którzy nie posiadają jeszcze GKM, bardzo do tego za-
chęcamy. W tym roku program wkracza w nowy etap – do GKM włącza-
my partnerów prywatnych.

Więcej informacji o Giżyckiej Karcie Mieszkańca na stronie gkm.
gizycko.pl  oraz w Biurze Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miej-
skiego pok. 116 u koordynatorki programu Katarzyny Zadroga tel. 798 
617 629, katarzyna.zadroga@gizycko.pl.

        grafika mojegizycko.pl/ JMK
Na podstawie www.mojegizycko.pl 

autor: Katarzyna Zadroga
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Ignorując kota, kawkę i człowieka

Kto tylko pozna i choć raz spotka na swojej drodze tę wyjątkową 
sowę, już nigdy nie będzie krzywym okiem spoglądał na swoje niedo-
skonałości urody związane z eksponowanym narządem słuchu. Ucho 
uszatki jest na pierwszym planie; z uchem ten ptak jest kojarzony i za 
ucho ceniony oraz podziwiany. Jeżeli do tego okaże się, że wrzawa do-
tyczy ucha nieprawdziwego to ta cała historia może wywołać nerwowy 
rozstrój żołądka wśród wszystkich zakompleksionych „uszatków”. Ze 
mną na czele.

Tajemniczość sów, ich wyjątkowość, groza, fikcja, fantazja i ich nie-
dostępność sprawiają, że traktujemy je trochę jak stworzenia bajkowe i 
nierealne. Nic dziwnego, jeżeli czegoś nie widać, to się uznaje, że tego 
nie ma. Nocy tryb życia sów powoduje, że rzadko mamy okazję na-
tknąć się na te ptaki. A tymczasem w naszym kraju i na Mazurach żyje 
całkiem dużo gatunków sów, a do najpopularniejszych należą puszczy-
ki i właśnie uszatki. Zdarzają się oczywiście całkiem niespodziewane 
i zaskakujące spotkania. W czasie tej zimy pewna uszatka spędziła 
jeden cały dzień w centrum Giżycka, w widocznym miejscu. Było zbie-
gowisko, była sensacja, była gratka dla wszystkich zainteresowanych 
przyrodą… Sowa jednak dzielnie znosiła całe zamieszanie wokół sie-
bie. A przyciągała uwagę nie tylko ludzi. Obszczekiwały ją przechodzą-
ce w pobliżu psy, próbowały przeganiać okoliczne kawki i gawrony, sza-
łu dostawały podwórkowe koty. Uszatka jednak ze stoickim spokojem 
przymknęła oczy, zastygła w bezruchu, wszystko i wszystkich starając 
się po prostu ignorować. 

Zamieszanie z uszami

Naturalnym siedliskiem uszatek są skraje lasów iglastych lub 
mieszanych, śródpolne zadrzewienia oraz rozległe parki. Musi być 
dodatkowo spełnionych kilka warunków – rozległe tereny otwarte w są-
siedztwie, gdzie mogłyby polować oraz dostępne opuszczone gniazda 
ptaków drapieżnych lub krukowatych, gdyż uszatki same nie mają chę-
ci i zwyczaju do tworzenia własnych konstrukcji. Uszatki prowadzą czę-
ściowo osiadły tryb życia, częściowo podejmując migracje lub koczując 
po okolicach. Wszystko zależy od tego, gdzie poszczególne ptaki żyją, 
z jaką zimą się muszą zmierzyć i jak daleko przemieścić za pożywie-
niem. Niektóre - na czas zimowy  - gromadzą się w stada i szukają dla 

Recepta na kompleksy, czyli uszatka w średnim mieście
Odstające i wydatne uszy mogą być dla wielu osób przyczyną kompleksów i zaniżonej samooceny. Jesteśmy 
bardzo wyczuleni na postrzeganie i odbiór swojego wyglądu oraz wizerunku. Mamy jednak w przyrodzie piękny 
przykład, jak można każdą słabość przekuć w sukces; jak niedoskonałość obrócić w atut. Czym bowiem byłaby 
uszatka, bez swoich uszu – nawet tych oszukanych i pozornych? 

siebie komfortowego schronienia wprowadzając w zachwyt przypad-
kowego obserwatora. Giżycka uszatka była prawdopodobnie w trakcie 
swojej wędrówki i „hulała” sobie nocą po miejskim terenie, aż tu nagle 
przyszedł dzień i utknęła w dosyć niespodziewanym i niestandardo-
wym dla siebie miejscu. A że sen przyszedł to i postanowiła podrzemać 
do kolejnego zmierzchu. Widok uszatki w miejskiej przestrzeni był urze-
kający. Piękna sylwetka z maskującym rdzawobrązowym upierzeniem 
przyozdobionym w liczne plamki, kreski i prążki. Do tego oczywiście 
pięknie postawione pióra na głowie imitujące uszy, które prezentują się  
niczym słuchy zająca, czy złowieszcze różki. Prawdziwe małżowiny, 
a raczej otwory z fałdami skórnymi, ukryte są pod piórami po bokach 
głowy.

Uszy do góry

Pora na wyciągnięcie wniosków i wykorzystanie bogatego do-
świadczenia tych sów w kwestii wyglądu z „odstającymi” uszami. Do 
czego to się może przydać, jak to sprzedać, co dzięki temu można 
osiągnąć?  Po pierwsze uszatki wykorzystują je jako element masku-
jący. Kiedy w ciągu dnia chcą mieć spokój siadają wysoko w koronach 
drzew, a odpowiedni kamuflaż z pstrokatego upierzenia sprawia, że 
trudno ptaka odróżnić od kory. Dodatkowo wystające piórka na głowie 
mają wyglądać jak cienkie gałązki.

Po drugie sowa prawdopodobnie wykorzystuje takie „uszka” w ko-
munikacji, w wyrażaniu swoich emocji i nastroju. A więc postawione na 
sztorc oznaczają niepokój i poirytowanie, położone na głowie – spokój, 
relaks i opanowanie. To również możliwość korzystnego zaprezentowa-
nia się przed swoją partnerką. Samce uszatek mają w zwyczaju wcze-
sną wiosną zdobywanie i czarowanie samic poprzez swoje skompliko-
wane toki z widowiskowymi lotami i klaskaniem skrzydłami w powietrzu 
na czele. Ozdobne piórka na głowie są w stanie doskonale podkreślić 
występ oraz uszatkową urodę kawalera, że o kondycji nie wspomnę. 
Jeżeli zatem ktoś odczuwa jakiś dyskomfort i żal z powodu nad wy-
raz odznaczających się uszu, niech tylko pomyśli jakie rysują się przed 
nim nowe perspektywy i możliwości. Wystarczy tylko zainspirować się 
niezwykłymi, niepowtarzalnymi i urzekającymi uszatkami. A więc – w 
przenośni i dosłownie – uszy do góry!

Tekst i fotografia Krzysztof Pawlukojć

Ptaki krukowate swoimi awanturami na moment wytrącały z równowa-
gi odpoczywającą uszatkę

Środek dnia to dla porządnej sowy... środek nocy
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Na Dobry Cel to akcja giżyckiej Fundacji Żeglarskiej Pronautis 
zachęcająca do przekazania swoich nieużywanych już rzeczy do od-
sprzedaży. Dzięki temu nie tylko „odchudzamy” swoje szafy i maga-
zynki, ale także nadajemy rzeczom „drugie życie”. Zbiórka odbywa się 
w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 16.00-19.00 w Porcie 
Ekomarina w Giżycku (ul. Dąbrowskiego 14, budynek główny, I piętro).

Fundacja zbiera (rzeczy czyste, w dobrym stanie i sprawne): odzież, 
buty, zabawki, książki, artykuły wyposażenia wnętrz, sprzęt AGD.

Wiosną 2021 zgromadzone przedmioty będą sprzedawane za 
symboliczne kwoty w uruchomionym okresowo stacjonarnym sklepie 
#NaDobryCel. Dochód z akcji zostanie przeznaczony na wyposażenie 
kuchni w budynku Miejskiej Bazy Sportów Wodnych w Giżycku.

Kontakt: Informacje i pomoc w transporcie  tel. 661 667 788.
Fot.: www.facebook.com/FundacjaZeglarskaProNautis/

Grafika: Fundacja Żeglarska Pro Nautis
Na podstawie www.mojegizycko.pl 
autor: Justyna Maciejewska-Kucfir

Zrób porządki #NaDobryCel

Informujemy, że ze względów sanitarnych decyzje podatkowe w 
2021 roku będą doręczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. 
przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adresy 
korespondencyjne wskazane przez podatników. Wpłat podatku należy 
dokonywać na rachunek budżetu miasta Giżycka (wskazany w decyzji 
indywidualny numer rachunku bankowego). Bez prowizji wpłat można 
dokonać we wszystkich placówkach Banku PEKAO S.A. na terenie 
Giżycka: ul. Dąbrowskiego 12 i ul. Olsztyńska 15A. Wygodnych wpłat 
można również dokonywać przez www.cyfrowe-mazury.pl. W wyjątko-
wych sytuacjach wpłat podatków można również dokonać na rachunek 
bankowy nr: 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306.

W razie wątpliwość podajemy telefon do kontaktu ws. podatków: 87 
7324128; 738610062.

Jeśli otrzymywaliście Państwo decyzje w sprawie podatku od nieru-
chomości w formie papierowej, a chcielibyście otrzymywać je w formie 
elektronicznej  można to zmienić. W tym celu:

• Załóż PROFIL ZAUFANY (odpowiednik bezpiecznego podpisu elek-
tronicznego, potwierdzonego certyfikatem),
• ZAŁÓŻ KONTO na elektronicznej platformie e-PUAP,
• Po założeniu konta wyślij pismo ogólne przez e-PUAP lub złóż oso-
biście (w siedzibie Urzędu) w formie papierowej, o przykładowej treści:

„Na podstawie art.144a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa wnoszę o doręczanie pism 
w postępowaniu podatkowym, w tym decyzji w sprawie 

Kasa Urzędu zamknięta. Gdzie zapłacić podatek?

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na podany niżej adres 
poczty elektronicznej”.

Pracownicy Urzędu zachęcają  także do korzystania z portalu 
WWW.CYFROWE-MAZURY.PL. Posiadając Profil Zaufany miesz-
kaniec Giżycka może wysłać zarówno pismo do urzędu (mechanizm 
platformy e-puap), jak i po uzyskaniu decyzji zapłacić podatek poprzez 
zalogowanie do konta gminy w menu ePłatności/Zobowiązania.

Grafiki: mojegizycko.pl/ J. Maciejewska-Kucfir
Na podstawie www.mojegizycko.pl 
autor: Justyna Maciejewska-Kucfir 

W lutym, w gi-
życkim Hufcu Pracy 
odbyły się warsztaty 
wyplatania bransoletek 
w technice macrame. 
To technika wiązania 
sznurków bez użycia 
narzędzi i urządzeń. 
Uczestniczki Hufca, we 
współpracy z Młodzie-
żowym Centrum Ka-
riery wyplatały piękne 
zestawy popularnych bransoletek. Zajęcia poprowadziła Agnieszka 
Lewna-Brzozowska „Do szkatułki wrzucone”. Wykonane branso-
letki mogą być wspaniałym prezentem dla bliskich i ozdobną biżuterią 
dla samego siebie.

- Jest to fajny sposób spędzenia czasu wolnego i namiastka nor-
malności, której nam wszystkim bardzo brakuje – mówią uczestniczki 
Hufca.                                       Fot. Archiwum Hufca Pracy

Namiastka normalności sznurkiem wypleciona
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 Zdjęcie klasowe na studniówce w LO, lata 60. XX w. Fot. z archiwum Anto-
niego Wojciechowicza, udostępniła Joanna Gryziewicz (w zbiorach GAC) 
Nauczyciele: od prawej - Antonina Bernatowicz (chemia), dyr. LO Ste-
fański, Krystyna Drab (j. polski), Julian Rachowicz (j. francuski), Irena 
Koleśnik (historia), Antoni Wojciechowicz (wf, stoi 2 od lewej), Bo-
rys Żagałkowicz (j. rosyjski - stoi 5 od lewej, z bródką , w okularach), 
Adam Fura (prz.-obr., stoi 3 od prawej).

W czas studniówek… powspominajmy
Jak nakazuje tradycja w styczniu lub w lutym odbywały się bale 

przedmaturalne. Przygotowania do studniówki rozpoczynały się dużo 
wcześniej. Wyłaniano komitet, który miał przygotować to ważne w ży-
ciu szkoły wydarzenie. Kiedyś organizowano je w auli szkolnej lub sali 
gimnastycznej. W moim przypadku (absolwent PTMR w Świdwinie)... 
stołówka miejscowego POM-u.

Obowiązywały stroje stosowne do tej imprezy. Chłopcy w garnitu-
rach, dziewczęta w sukienkach do kolan. Żadnych odkrytych ramion, 
głębokich dekoltów.  A był czas, że była to granatowa lub czarna spód-
nica i biała bluzka. Na przestrzeni dziesięcioleci zaszły pod tym wzglę-
dem znaczące zmiany. Do dziś pamiętam studniówkę córki.

Kiedyś, w giżyckim liceum studniówki odbywały się w auli na pię-
trze.

Dziś studniówki to komercja. Tak po prawdzie, to nie mają wiele 
wspólnego z tradycją. Może poza ... nazwą. Już nie komitety klasowe 
czy szkolne, a wyspecjalizowane firmy zajmują się ich organizacją. Nie-
które hotele lub obiekty gastronomiczne mają to w swojej ofercie. Od 
wynajęcia sali, profesjonalnego serwisu kelnerskiego, fotograficznego, 
muzycznego, po odwiezienie gości do domów po imprezie. Idą za tym 
też dość znaczne wydatki. Ceny studniówek z roku na rok rosną. Mło-
dzi mają coraz większe wymagania, a rodzicom żal odmówić. W końcu 
studniówkę ma się raz w życiu.

Zostaną wspomnienia i zdjęcia. Koniecznie te klasowe z wycho-
wawcą. Popatrzcie na te z lat 60. z giżyckiego „ogólniaka”. Młodzi, pięk-
ni ... u progu dorosłego życia.              Na podstawie 

www.facebook.com/GizyckieArchiwumCyfrowe/, 
autor: Jan Sekta

Studniówka w LO, koniec lat 50. lub początek 60. XX w. Fot. z archi-
wum Antoniego Wojciechowicza, udostępniła Joanna Gryziewicz (w 
zbiorach GAC).

Studniówka w LO, lata 60. XX w. Fot. z archiwum Antoniego Wojcie-
chowicza, udostępniła Joanna Gryziewicz (w zbiorach GAC).

Zdjęcie klasowe na studniówce w LO, lata 60. XX w. Fot. z archiwum 
Antoniego Wojciechowicza, udostępniła Joanna Gryziewicz (w zbio-
rach GAC).

 Zdjęcie klasowe na studniówce w LO, lata 60. XX w. Fot. z archiwum Anto-
niego Wojciechowicza, udostępniła Joanna Gryziewicz (w zbiorach GAC) 
W środku Janusz Wojciechowicz, nauczyciel matematyki. Przez 
uczniów zwany ... „Dziatwa”.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU NR  13/2021  
z dnia 18 lutego 2021 r.

BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA  
ogłasza nieograniczony, pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę
TERENU NAD JEZIOREM NIEGOCIN – POLE CAMPINGOWE

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części nieruchomości niezabudowanej o pow. ok. 5,4356 ha, wydzielonej zgod-
nie z Załącznikiem Nr 1 do Obwieszczenia, z działki oznaczonej nr ewid. 528, o pow. 5,7817 ha, położonej w obrębie 
nr 1 miasta Giżycka przy ul. Jeziornej. 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji 
gruntów i księgi wieczystej – działka oznaczona nr ewid. 
528 (obręb 1 miasta Giżycka), położona przy ul. Jeziornej posiada 
urządzoną księgę wieczystą o nr OL1G/00010699/4, prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Objęcie miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego - nieruchomość nie jest objęta miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego; w Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Giżycka nieruchomość znajduje się na obszarach oznaczonych 
symbolami: UT- obszar turystyki i UTW – obszar turystyki wodnej.

Lokalizacja – nieruchomość znajduje się w południowo – 
wschodniej części miasta Giżycka, w bezpośrednim sąsiedztwie 
jez. Niegocin.

Dojazd do nieruchomości – dojazd do ul. Jeziornej odbywa 
się poprzez drogę wewnętrzną (pł. bet.), stanowiącą część dział-
ki o nr ewid. 528, wyłączoną z dzierżawy. Możliwa jest czasowa 
zmiana dojazdu do nieruchomości, w związku z decyzją Wojewody 
Warmińsko – Mazurskiego nr K-7/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. 
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dotyczącej realizacji inwestycji 
pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z 
elektryfikacją”.

Dostępność sieci – istnieją możliwości podłączenia nierucho-
mości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zlokalizowanej w ul. 
Jeziornej; w sąsiedztwie nieruchomości znajduje się stacja trans-
formatorowa; w sąsiedztwie nieruchomości dz. 302/31 – droga ul. 
Jeziorna znajduje się sieć telekomunikacyjna.

Rodzaj przeznaczenia nieruchomości – Na obszarze 
nieruchomości oznaczonym w Załączniku Nr 1 do Obwieszczenia kolorem niebieskim utworzenie i prowadzenie pola campingowego wraz z infra-
strukturą sportowo – rekreacyjną. W zakresie obszaru oznaczonego kolorem pomarańczowym dzierżawca jest zobowiązany urządzić i prowadzić 
ogólnodostępny nieodpłatny teren rekreacyjny oraz nieodpłatną plażę.

Poprzednia branża (wykorzystanie) – brak, teren nieurządzony.

Czas zawarcia umowy dzierżawy – 15 lat, po upływie tego okresu w przypadku, gdy dzierżawca nie złoży w terminie nie wcześniej niż 2 
miesięcy i nie później niż 1 miesiąca przed upływem terminu obowiązywania umowy oświadczenia o zamiarze rozwiązania umowy, umowa staje 
się umową na czas nieoznaczony 

Wywoławczy, roczny czynsz netto – 40 000 zł.

Wadium – 10 000 zł.

Zagospodarowanie nieruchomości i ulepszenia – we własnym zakresie i na koszt własny dzierżawcy, bez prawa dochodzenia 
zwrotu od wydzierżawiającego zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej ustaniu.

Oglądanie nieruchomości - po uprzednim uzgodnieniu z Wydziałem Mienia UM.

Oferty należy składać w zamkniętych, nieidentyfikujących oferenta kopertach z adnotacją (dopiskiem) na kopercie „Przetarg na dzierżawę 
nieruchomości przy ul. Jeziornej” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko pok. 104, do dnia 
18 marca 2021 r., do godz. 1200. Oferty złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Część jawna – otwarcie ofert odbędzie 
się w dniu 18 marca 2021 r. o godz. 1215 w pok. 104 Urzędu Miejskiego w Giżycku. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Giżycku 
Bank PEKAO SA 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Wadium należy wnieść do dnia 16 marca 2021 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium 
uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku. 
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Już nie Stal, jeszcze nie Mamry
Redakcję „Mojego Giżycka” odwiedził pan Andrzej Tiesler, niegdyś zawodnik m.in. Mamr Giżycko. Przyniósł 
dwa zdjęcia związane z piłką nożną. Na pierwszym (górne zdjęcie), pochodzącym z roku 1972 bądź 73 znajdują 
się zawodnicy Stali Giżycko. W tej samej klasie grał między innymi Kormoran Pierkunowo. I to właśnie najstarsi 
zawodnicy Stali i Kormorana dali początek Mamrom (początek roku 1975). Pan Andrzej nie pamięta wszystkich 
imion i nazwisk. Może ktoś pomoże? Fot. archiwum Andrzeja Tieslera.    Na podstawie wspomnień A. Tieslera 

Górny rząd od lewej: Andrzej Tiesler, Zdzisław Wysocki, Tadeusz Konus, Andrzej Hak, piątego zawodnika pan Andrzej nie pamięta, Mostowczyk. 
Dolny rząd, od lewej: Tadeusz Aleksiejczuk, Julian Cygan, Benek Murawski, Bogdan Kujawski, Wojciech Nadurski. 

Górny rząd, od lewej: Maciej Niedźwiecki (trener), Andrzej Tiesler, trzeciego zawodnika pan Andrzej nie pamięta, Adam Biedrzycki, Andrzej 
Hak, Zdzisław Wysocki, Leszek Baliński. Dolny rząd, od lewej: Andrzej Kraszewski, Wojciech Nadurski, Tadeusz Kryński, Tadeusz Aleksiejczuk, 
Tadeusz Konus. 
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Giżycko przeznacza kolejne fundu-
sze na rozwój sportu w ramach dotacji 
celowej, którą otrzymają kluby w trzech 
dyscyplinach sportowych – żeglarstwie, 
piłce nożnej i pływaniu. To nowa formu-
ła, możliwa dzięki przyjęciu w styczniu 
przez Radę Miejską uchwały w oparciu 
o ustawę o sporcie, określającej taki tryb 
finansowania sportu w naszym mieście.

Łączna pula przeznaczona 
w budżecie na dotacje celowe w 
roku 2021 wyniosła 1.210.600 zł i 
została skierowana do trzech klubów: 
żeglarstwo – Giżycka Grupa Regatowa, 
piłka nożna – GKS Mamry, który ma 
szansę awansować do III ligi i pływanie – 
Medyk Giżycko. Przypomnijmy, że giżycki sport wspierany jest również w 
ramach konkursów grantowych i środków na szkolenie sportowe. Poniżej 
szczegóły ostatnich rozstrzygnięć konkursowych.

Przyznano dotacje klubom sportowym 
Po zapoznaniu się ze zło-

żonymi ofertami, przyznano 
dotację celową w roku 2021, o 
łącznej puli 1.210.600 zł, nastę-
pującym klubom sportowym:
• Żeglarstwo – Giżycka Grupa 
Regatowa, z przyznaną kwotą 
dotacji: 550.000 zł 
• Piłka nożna – Giżycki Klub 
Sportowy „Mamry”, z przyznaną 
kwotą dotacji: 622.559 zł 
• Pływanie – Uczniowski Klub 
Sportowy MKS Medyk Giżyc-
ko, z przyznaną kwotą dotacji: 
38.041 zł.

Fot. UM Giżycko mojegizyc-
ko.pl / Mariusz Kluk

Na podstawie www.mojegizycko.pl 
autor Małgorzata Kulas-Szyrmer

14 lutego na boiskach Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przy-
gotowań Olimpijskich w Giżycku rozegrała się walka o Mistrzostwo 
Warmii i Mazur w piłce siatkowej młodziczek. Na parkiecie rywalizowały 
drużyny z Giżycka, Elbląga, Olsztyna i Ełku. Po bardzo emocjonującym 
turnieju, giżyckie siatkarki prowadzone przez Iwonę Kochanowską zdo-
były srebrny medal Mistrzostw Województwa.

Ciężka, wieloletnia praca młodych dziewcząt, została zwieńczona 
sukcesem. Gratulujemy i życzymy pasji i zaangażowania do dalszego 
rozwoju.                 Fot. www.facebook.com/Młodziczki-MOSiR-Giżycko

Na podstawie www.mojegizycko.pl 
autor: Justyna Maciejewska-Kucfir

Srebro w rękach naszych siatkarek 
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Jakub Ekstowicz wywalczył srebro na dwóch dystansach, sta-
jąc się jednocześnie Wicemistrzem Polski na 777 m i 1500 m. Świetne 
starty zapewniły mu awans o jedno oczko do góry w ogólnym rankingu 
i został Wicemistrzem w klasyfikacji w WIELOBOJU. Aleksander 
Sakowicz na obu dystansach wywalczył piąte miejsce. W klasyfikacji 
generalnej w wieloboju utrzymał czwartą lokatę. 

Fot. www.facebook.com/mosirgizycko.shorttrack
Na podstawie www.mojegizycko.pl autor: 

Justyna Maciejewska-Kucfir

Kolejne sukcesy giżycczan w sportach lodowych 
Jakub Ekstowicz i Aleksander Sakowicz z UKS 
SHORT TRACK MOSiR Giżycko reprezentowali klub 
podczas XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w Short-track’u. Obaj zaprezentowali świetną formę i 
zapewnili  kibicom niesamowite emocje. 

Po raz pierwszy od dziewiętnastu lat reprezentacja województwa 
warmińsko-mazurskiego awansowała do Finału Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży. Zespół prowadzony przez giżyckiego trenera Andrzeja 
Paszkiewicza posiada w swoim składzie aż dziewięć zawodniczek 
giżyckiego Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego. Po rocznej inten-
sywnej pracy i olbrzymim zaangażowaniu zawodniczek i sztabu trener-
skiego przyszedł sukces, który dla niektórych może jest niespodzianką, 
lecz według fachowców jest wynikiem profesjonalnego szkolenia grupy 
utalentowanych, zaangażowanych i ambitnych dziewcząt. Nie bez zna-
czenia jest też zaangażowanie  rodziców i działaczy, a przede wszystkim 
współpraca ze znakomitym trenerem Adamem Fedorowiczem.

Na zawodach w Kwidzynie nie odbyło się jednak bez potknięcia. 
Nasze reprezentantki, prowadząc zdecydowanie przez całe spotkanie 
z reprezentacją lubelskiego, popełniły w końcówce wiele niewymuszo-
nych błędów i niestety poległy 17:19.

Lecz potem było już tylko lepiej. Na początek bez problemu po-
konały faworytki z województwa pomorskiego pięcioma bramkami, a 
następnie sześcioma województwo podlaskie, uzyskując wraz z repre-
zentantkami Lubelszczyzny awans do finału OOM.

Gospodyniami Finału będzie województwo Łódzkie w nieokreślo-

Historyczny sukces giżyckich (i nie tylko) szczypiornistek 
nym jeszcze terminie. Poza giżycczankami w reprezentacji wystąpiły 
cztery zawodniczki z Olecka, dwie z Rozóg i jedna z Gołdapi.
Giżyckie zawodniczki to:
bramkarka Magda Krauklis, 
skrzydłowe – Oliwia Siedlecka i Gabriela Muskała, 
obrotowa Maja Zawadka 
rozgrywające – Patrycja Flis, Paulina Pucia, Zofia 
Szudra-Roszko, Lilia Lewczyk i leworęczna Oliwia Mi-
kulewicz. 

Najwięcej bramek dla reprezentacji zdobyły giżycczanki: Zosia – 17 
i Gabrysia – 15.

Warto dodać, że aż cztery zawodniczki (rocznik 2007) – Siedlec-
ka, Pucia, Krauklis i Mikulewicz otrzymały już powołanie do ka-
dry wojewódzkiej, którą również poprowadzi trener Andrzej Paszkiewicz.

Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe wraz z Warmińsko-Mazur-
skim Okręgowym Związkiem Piłki Ręcznej i dyrekcją LO II w Giżycku 
czynią starania o utworzenie oddziału (klasy) Mistrzostwa Sportowego, 
aby utrzymać te utalentowane zawodniczki w Giżycku.

Z okazji awansu do Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
składam serdeczne podziękowania Warmińsko – Mazurskiej Federa-

cji Sportu, Warmińsko 
– Mazurskiemu Okrę-
gowemu Związkowi Pił-
ki Ręcznej, trenerom i 
działaczom klubowym, 
sztabowi trenerskie-
mu reprezentacji wo-
jewództwa, a przede 
wszystkim – wszystkim 
zawodniczkom i ich 
rodzicom uczestniczą-
cym w całorocznej akcji 
szkoleniowej – podsu-
mował trener główny 
Andrzej Paszkiewicz

Informacja prasowa 
i zdjęcia: MTS Giżycko

Na podstawie www.
mojegizycko.pl 

autor: 
Justyna Maciejew-

ska-Kucfir


