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Jak nie my, to kto?
Nieważne, czy bierzemy udział w wielkiej kampanii sprzątania 
świata, czy zamiatamy własne podwórko. Ważne, że razem i ze 
świadomością, że jak sami nie zadbamy o nasze otoczenie, to 
nikt tego za nas nie zrobi. O lokalnych akcjach sprzątania na 
stronach 6 i 7.                                            Fot. archiwum prywatne 
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DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Plac Marszałka J. Piłsudskiego jest jednym z bardziej 

rozpoznawalnych miejsc w Giżycku i ma swoją bogatą hi-
storię. Kiedyś, gdy nie było tylu samochodów, pełnił głów-
nie rolę rekreacyjną. Na jego terenie znajdował się stawek 
pełniący także rolę zbiornika retencyjnego. Niestety łączy 
się z nim tragiczna historia młodej dziewczyny i niespeł-
nionej miłości, a sam staw kiedyś osuszono i zasypano w 
nim pamięć o tragedii. Z biegiem lat plac zaczął pełnić rolę 
miejsca defilad i zbiórek pocztów pierwszomajowych. To tu-
taj tyko tego dnia - po pochodzie można było napić się coli 
i… czasem czegoś więcej. Kiedyś nawet Plac Marszałka był 
areną spektakularnego rozjechania czołgiem pirackich płyt 
CD, które na tę „okazję” przetransportowano pogrzebowym 
karawanem. Działo się – to kiedyś było centralne miejsce 
wydarzeń. To tutaj gościliśmy gwiazdy polskiej estrady, 
wspólnie gotowaliśmy największą zupę, witaliśmy Nowy 
Rok, robiliśmy pamiątkowe zdjęcia na 400-lecie Giżycka, 
uczestniczyliśmy w uroczystościach wojskowych, religij-
nych i patriotycznych. Wraz z rozwojem motoryzacji zaczęło 
się poszukiwanie miejsc na parkingi. Plac zdawał się być 
do tego idealny - niemal w centrum miasta, blisko szkół i 
urzędów. Codziennie przez nawierzchnię Placu Marszałka 
Piłsudskiego przewijały się setki samochodów, szybko też 
zużywała się jego nawierzchnia. Jasnym było, że miejsce 
to będzie potrzebowało gruntownego remontu. Został zatem 
ogłoszony konkurs na wizję architektoniczną. Zwycięska 
koncepcja była bardzo odważna i bardzo mi się podobała. 
Była jednak jednocześnie bardzo droga w realizacji. Zakła-
dała bowiem niejako „zadaszenie” placu poprzez budowę 
betonowego stropu i parkingu „pod dachem”, a niejako 
właśnie na dachu tego parkingu urządzenie przestrzeni re-
kreacyjnej. Już ze wstępnych wyliczeń wynikało, że koszty 
budowy były niezwykle wysokie i oscylowałyby w granicy 
40-50 mln zł. To ogromna kwota, którą trudno by było zdo-
być w ciągu kilku lat, a plac wymagał remontu już! 

I tutaj zaczyna się historia związana z wizytą Pani Am-
basador Stanów Zjednoczonych Georgette Mosbacher w 
2019 roku w ramach pikniku wojskowego. Gościli u nas 
wówczas przedstawiciele innych państw, Minister Obrony 
Narodowej oraz inni dostojni goście i parlamentarzyści. Był 
lipiec i pogoda tego dnia typowo letnia. Najpierw świeciło 
słońce, później popadał deszcz i ponownie wyszło słońce. 
Niestety kałuże bezlitośnie ukazały braki w nawierzchni, 
ale paradoksalnie stały się też naszym nieoczekiwanym 
sprzymierzeńcem. Wykorzystałem ten moment i wraz Panią 
Senator Małgorzatą Kopiczko jeszcze tego samego dnia 
rozpoczęliśmy starania o pozyskanie funduszy na remont 
placu z budżetu państwa. Skoro plac ten jest miejscem waż-
nych wydarzeń nie tylko lokalnych, ale także państwowych 
o międzynarodowym charakterze, to remont Placu Marszał-
ka Piłsudskiego należy uznać za sprawę państwową. Nasze 
starania poparł Dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechani-
zowanej – gen. bryg. Bogdan Rycerski oraz sam Minister 
Obrony Narodowej. 

W ten sposób zbudowała się bardzo silna koalicja dla 
remontu Placu Marszałka Piłsudskiego, a w konsekwencji 

Giżycko otrzymało rekordową kwotę ponad 10 mln zł dota-
cji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na tę dłu-
go wyczekiwaną inwestycję. Na konto Miasta wpłynęły już 
środki, możemy zatem przystępować do przetargu. Nie bę-
dzie to jednak realizacja zwycięskiej koncepcji, ponieważ w 
międzyczasie znacznie ją „odchudziliśmy”, aby urealnić wy-
konanie tego pilnego remontu. Będzie to plac jednopozio-
mowy – jak obecnie, betonowe płyty zastąpi granit, będzie 
specjalne miejsce na scenę, pojawią się skwery zieleni, 
nowe drzewa, nowe oświetlenie, ławeczki, infrastruktura ro-
werowa, rozwiązany zostanie problem z wodą deszczową, 
przewidzieliśmy także miejsce na pomnik. Chciałbym, aby 
powstał tam pomnik Orła Białego, który jako nasz symbol 
narodowy jednoczyłby nas podczas wydarzeń patriotycz-
nych i przypominał o odzyskaniu przed 100 laty niepodle-
głości i podczas świąt wojskowych o chwale polskiego Orę-
ża. Na co dzień będzie to płatny parking, a w weekendy i 
święta miejsce wydarzeń. 

Remont Placu będzie dopełnieniem wcześniej podjętych 
już prac w tym rejonie Giżycka. Szkoła Podstawowa Nr 1 
przeszła gruntowny remont i ma nowy wygląd, za chwilę bę-
dzie miała też nowe boiska, odbudowaliśmy spalony budynek 
na ul. Kościuszki i poprawiliśmy samą ulicę. Powstaną tutaj 
niebawem także nowe ścieżki rowerowe, a wraz z Powiatem 
planujemy przebudowę Alei 1 Maja. Prywatny inwestor wybu-
rzył ruiny starej pralni i buduje okazały budynek mieszkalny, 
gdzie zamieszka około 50 rodzin. Ten fragment miasta nie-
wątpliwie zostanie niemal w całości urządzony na nowo. 

Jeszcze raz dziękuję Pani Senator Małgo-
rzacie Kopiczko, Ministrowi Obrony Narodo-
wej Mariuszowi Błaszczakowi oraz Dowódcy 
15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej – gen. 
bryg. B. Rycerskiemu za wsparcie i pomoc w 
przygotowaniu wniosku na remont Placu Pił-
sudskiego. Zgoda buduje… Dziękuję! 
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AKTUALNOŚCI

Dzięki hojności dobroczyńców, sala zabiegowa 
na Oddziale Urologii w giżyckim szpitalu jest już 
wyremontowana. Wraz z nowym wyposażeniem 
pozwoli zespołowi sprawnie wykonywać co 
najmniej 10-12 zabiegów dziennie. Wiele schorzeń 
urologicznych ma charakter nowotworowy, więc są to 
bardzo ważne i potrzebne operacje. 
Po epidemii, kiedy do normy wrócą wizyty u 
specjalistów, spodziewać się można dużej liczby osób 
potrzebujących pilnej interwencji. Oddział Urologii 
wzbogacił się nie tylko w zmodernizowaną salę 
zabiegową, ale także w bardzo nowoczesny sprzęt. 
Dodatkowe pieniądze (blisko 4 i pół miliona złotych) 
trafią również do pracowni endoskopowej, która 
będzie się mieściła w pomieszczeniach byłego SOR.
      facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz

Kolejne wsparcie giżyckiego szpitala

Gdzie złożyć wniosek? Wnioski w wersji papierowej dostępne są 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku, przy ul. Wodocią-
gowej 15. Przy MOPS w godzinach 8.00 – 13.00 działa specjalny punt 
przyjmowania wniosków. Wypełnione wnioski można także wrzucić 
bezpośrednio do urny zlokalizowanej przed budynkiem. Wnioski moż-
na także przesyłać pocztą tradycyjną, na adres MOPS, ul. Wodociągo-
wa 15, 11-500 Giżycko. 

Wnioski, w dalszym ciągu, można składać drogą elektroniczną:
• za pośrednictwem portalu Empatia, 
• przez bankowość elektroniczną, 
• przez portal PUE ZUS. 

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

Wnioski o świadczenie 500+ na papierze 
1 kwietnia ruszyło składanie papierowych wniosków 
o świadczenie 500 plus. Zgodnie z informacją 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w 
bieżącym roku dobiega końca okres rozliczeniowy, 
dlatego każdy świadczeniobiorca musi ponownie 
złożyć  wniosek. Prawo do świadczenia będzie 
ustalane na okres od 1 czerwca tego roku do 31 maja 
2022 roku.

Punkt przyjęć wniosków na świadczenie wychowawcze w MOPS Gi-
życko
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Tegoroczne Dni Giżycka, które zaplanowaliśmy na ostatni tydzień 
maja (25–30.05.2021 r.) na pewno się odbędą. Ze względu na epide-
mię koronawirusa z zachowaniem reżimu sanitarnego, więc raczej nie 
doczekamy takich tłumów, jak dwa lata temu, co pięknie widać na zdję-
ciach z 2019 roku.

Będą prezentacje artystyczne (wokalne, taneczne,teatralne), wy-
stawy (plastyczna i fotograficzna), koncerty, spektakle, czyli wszystko 
to, za czym bardzo tęsknimy. Ponadto, 29 maja w ramach Dnia Otwar-
tego  Twierdzy Boyen będzie można  zwiedzać fortyfikację bezpłatnie, a 
także wziąć udział w warsztatach rękodzielniczych, grach i zabawach. 
Szczegółowy program już wkrótce znajdziecie Państwo na stronie Gi-
życkiego Centrum Kultury oraz na naszym profilu FB. 

Fot. Giżyckie Centrum Kultury

Może nie aż tak, ale zawsze
Mamy dobre wieści dla  naszych mieszkańców, turystów oraz sympatyków Giżycka.

Prawdopodobnie 18 maja 2021 roku powstanie Punkt Szczepień 
Powszechnych w Giżycku. Miejscem, w którym zostanie uruchomiony 
Punkt jest hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gi-
życku przy ul. 3 Maja 21a. Szczepień dokonywać będą dwa podmioty 
lecznicze: Giżycka Ochrona Zdrowia sp. z o.o. i Centrum Medyczne 
„Masuria” w Giżycku.

Szczepienia w Giżycku
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Na miejscu kwiaty złożyli burmistrz Giżycka Wojciech Karol 
Iwaszkiewicz, starosta Powiatu Giżyckiego Mirosław Drzażdżewski, 
wiceprezes Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Giżycku Andrzej 
Szocik, prezes Związku Sybiraków Koła w Giżycku Michał Jasudo-
wicz, wiceprezes Stowarzyszenia Dzieci Wojny Giżycko Piotr Karpiak 
oraz ks. kapelan ppłk Stanisław Denys.     Fot. Giżyckie Centrum Kultury

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

Hołd w czasie pandemii
13 kwietnia, w 81. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 
W tym roku, z uwagi na panujące obostrzenia, odbyła się tylko symboliczna uroczystość, w ramach której 
przedstawiciele giżycczan oddali hołd ofiarom na Cmentarzu Komunalnym.
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Nie trzeba wiele, by zorganizować osiedlowe sprzątanie, wystarczy 
krótka informacja do zainteresowanych i chęć do pracy. Z odbiorem od-
padów również nie będzie problemu, pomoże w tym Fundacja Ochrony 
Wielkich Jezior Mazurskich, pilotująca akcje sprzątania świata. Szcze-
gólnie cieszy, że w okolicy powstaje coraz więcej spontanicznych inicja-
tyw, polegających na wspólnym zbieraniu odpadów. 

Mieszkańcy mazurskich miejscowości ruszyli do sprzątania swojej 
najbliższej okolicy. Mimo panującej pandemii, ochotnicy uzbrojeni w rę-
kawiczki, worki, maseczki ochronne, z zachowaniem odpowiedniego 
dystansu włączyli się do udziału w akcji pod hasłem Dzień Ziemi. Pierw-
sze doniesienia o przeprowadzonych akcjach sprzątania docierają do 
nas od tygodnia, między innymi z Gminy Kruklanki, gdzie uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Kruklankach, 13 kwietnia sprzątali okolice rze-
ki Sapiny. Na terenie Gminy Giżycko mieszkańcy Osiedla Akacjowa w 
Gajewie akcje sprzątania zorganizowali w sobotę, 17 kwietnia. „Łupem” 
sprzątających oprócz tradycyjnie zbieranych „małpek” – małych butelek 
po alkoholu, padały puszki aluminiowe, butelki pet po napojach, opony 
samochodowe, a także części karoserii pojazdów czy fotele samocho-
dowe. W dniach 22 – 24 kwietnia akcje sprzątania planowane są w 
Gminie Giżycko i Orzysz, natomiast w Giżycku i pozostałych gminach 

Lokalne działania z okazji Dnia Ziemi 
Wiosna to dobry czas na porządki. Dłuższe, cieplejsze dni korzystnie wpływają na naszą wewnętrzną motywację. 
Oprócz domowych porządków, warto pomyśleć o sprzątaniu swojej najbliższej okolicy, szczególnie w obliczu 
kwietniowego święta naszej planety. Dzień Ziemi obchodzony jest co roku 22 kwietnia. 

Powiatu Giżyckiego wielkie sprzątanie odbędzie się 17 maja – napisał 
na swojej stronie Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Od-
padami. 

Informację o podobnej akcji opublikował na swoim fanpage’u bur-
mistrz Giżycka. Mieszkańcy z ul. Staszica sami posprzątali teren wokół 
swoich domów.

My jako mieszkańcy zrobiliśmy co mogliśmy. Szkła, gruz i wiele 
innych śmieci posprzątaliśmy. Dzieci są bardzo zadowolone. Razem z 
nami ciężko pracowały – napisała jedna z organizatorek akcji. 

Gorąco zachęcamy do organizacji i udziału w akcjach sprzątania. 
Pomoc w organizacji odbioru odpadów, worki, rękawiczki: Fundacja 
Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, tel. 87 428 04 13.

W akcję sprzątania świata włączyli się też uczniowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno_wychowawczego w Giżycku. Klasa D uzbrojona w 
rękawiczki oraz worki na śmieci sprzątnęła parki, przypominając przy 
okazji zasady segregacji śmieci oraz obowiązki spoczywające na wła-
ścicielach czworonogów.
Tekst i fot. na podstawie www.mojegizycko.pl autor: Justyna Maciejewska-
-Kucfir, www.facebook.com/Specjalny-Ośrodek-Szkolno-Wychowawczy-im-J-
-Brzechwy-w-Giżycku, archiwum prywatne Doroty Kowalewskiej 
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- W tym obszarze miasta sporo się dzieje i powstają nowe potrzeby 
komunikacyjne. Powstaje park handlowy, rozbudowuje się firma KO-
STRZEWA, brakuje też dobrego dojazdu do innych firm. Nowa droga 
stworzy możliwość dojazdu do i z centrum przez ul. Kościuszki oraz le-
piej skomunikuje ul. Grodzieńską (przyszłe inwestycje). Całkowita war-
tość tego etapu to 1,67 mln zł. W kolejce ul. Nowowiejska, Wilanowska 
i Sikorskiego – pisze na swoim fanpage’u burmistrz Giżycka Wojciech 
Karol Iwaszkiewicz.

Ale to nie koniec inwestycji „drogowych”. Na ulicy Żeromskiego 
rozpoczął się remont chodnika po stronie wschodniej. Niedługo ruszy 
remont nawierzchni ul. Bema i ul. Kajki. Zatem mieszkańcy „Starego 
Dworu” muszą się uzbroić w cierpliwość. Z kolei na ul. Sadowej zaczy-
na pojawiać się kostka chodnikowa. Trwają też prace ziemne i elek-
tryczne.                 Fot. www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz

Na podstawie www.mojegizycko.pl autor: Justyna Maciejewska-Kucfir,
www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz

Milion na nową ulicę
Giżycko otrzymało milion zł dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę nowej 
ulicy łączącej ul. Jagiełły z ul. Suwalską.

Na ul. Sikorskiego trwa budowa 13 miejskich mieszkań. Będzie to 
– pod wieloma względami - pierwszy taki budynek. Na ostatniej kon-
dygnacji zaplanowano specjalne mieszkanie, w którym mieszkańcy 
Giżycka będą uczyć się samodzielności, a jedno mieszkanie prze-
znaczyliśmy dla kadry medycznej giżyckiego szpitala. W większości 
zamieszkają tutaj osoby niepełnosprawne. Budynek ma oczywiście 
windę. 

Wokół budynku wykonane zostanie nowe zagospodarowanie wraz 
z kilkoma wiatami na odpady, co powinno rozwiązać występujący tam 
problem „śmieciowy”. 

Budowa jest realizowana z dofinansowaniem Banku Gospodarstwa 
Krajowego oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakoń-
czenie budowy planowane jest w tegoroczne wakacje. 

Tekst i fot. www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz

To pierwszy taki budynek w Giżycku
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O wprowadzeniu w Giżycku Sezonowej Strefy Płatnego Parkowa-
nia zdecydowali giżyccy rajcowe już w lutym ubiegłego roku. Epidemia 
zawiesiła na rok plany wprowadzenia opłat za parkowanie. Natomiast 
Płatne Parkingi zaczną funkcjonować na podstawie zarządzenia burmi-
strza z kwietnia bieżącego roku.  

STAWKI OPŁAT
Opłaty jednorazowe
Za 30 minut parkowania     - 1,00 zł 
Za 1 godzinę parkowania     - 2,00 zł 
Za 2 godzinę parkowania     - 2,40 zł 
Za 3 godzinę parkowania     - 2,80 zł 
Za 4 i każdą następną godzinę parkowania   - 2,00 zł 

Opłaty specjalne
Opłata całodzienna     - 20,00 zł 
Opłata tygodniowa     - 60,00 zł 

FORMA OPŁATY
W obrębie całego obszaru poboru opłat, płatności będzie można 

realizować poprzez aplikacje mobilne (CityParkApp, ePARK, moBilet, 
mPay, Pango), gotówką oraz w wybranych parkomatach – kartą płat-
niczą.

ABONAMENTY w SSPP i PP
Karta abonamentowa dla mieszkańca strefy – 1,00 zł/miesiąc 

– dotyczy jednej ulicy przy której dana osoba jest zameldowana. 
Karta ta będzie wydawana zgodnie z adresem zameldowania 

Zapłacimy za parkowanie
Wznowiono prace związane z organizacją płatnych miejsc do parkowania na terenie Giżycka. Wybrany został 
operator, którym jest firma City Parking Group S.A. Tym samym każdego roku od 1 maja do 30 września na 
terenie Giżycka będzie obowiązywała Sezonowa Strefa Płatnego Parkowania i Płatnych Parkingów (SSPP i PP). 
Obszary, w obrębie których będą pobierane opłaty za parkowanie, zaznaczono na mapie. 

przy odcinkach ulic objętych SEZONOWĄ STREFĄ PŁATNEGO 
PARKOWANIA. W celu jej wykupienia niezbędne będzie okaza-
nie dokumentu potwierdzającego zameldowanie przy danej uli-
cy. Dokument potwierdzający zameldowanie można nieodpłatnie 
pobrać ze strony https://www.gov.pl/web/gov/pobierz-dokumen-
t-o-zameldowaniu. 

Karta abonamentowa będzie zawierała numer rejestracyjny 
pojazdu. Ten typ abonamentu nie będzie dostępny w obrębie 
płatnych parkingów. 

Karta abonamentowa dla osób posiadających Giżycką Kar-
tę Mieszkańca – 20,00 zł/miesiąc, przysługująca mieszkańcom 
Giżycka, którzy posiadają Giżycką Kartę Mieszkańca, dotyczy 
wszystkich ulic włączonych do Sezonowej Strefy Płatnego Par-
kowania, zawiera numer rejestracyjny pojazdu. Abonament bę-
dzie dostępny zarówno w obrębie SSPP i PP. 

Karta abonamentowa – 90,00 zł/miesiąc dla pozostałych 
użytkowników strefy – przysługuje niezależnie od miejsca 
zameldowania oraz posiadania Giżyckiej Karty Mieszkańca. Za-
wiera numer rejestracyjny pojazdu. Abonament będzie dostępny 
zarówno w obrębie SSPP i PP.  

Opłata zryczałtowana za zastrzeżone miejsce parkingowe 
(kopertę) – 400,00 zł/miesiąc. – dająca gwarancje zapewnienia 
miejsca parkingowego. Miejsce postojowe na wyłączność będzie 
można wykupić zarówno w obrębie SSPP i PP. 

W obrębie płatnych parkingów mogą być wykorzystywane 
abonamenty zakupione w sezonowej strefie płatnego parkowa-
nia z wyjątkiem abonamentu. 

UWAGA! Zakup abona-
mentu nie gwarantuje zapew-
nienia miejsca parkingowego. 

Abonamenty będzie można 
zakupić w biurze SSPP i PP od 
4 maja 2021 r., przy ul. War-
szawskiej 7. Do czasu zakupu 
abonamentu przez osoby zain-
teresowane, postój w obrębie 
SSPP i PP będzie wiązał się 
z uiszczaniem opłat jednora-
zowych zgodnych z cennikiem 
bądź parkowaniem pojazdu 
poza obszarem SSPP i PP. 
Abonament będzie można wy-
kupić na dany miesiąc lub jed-
norazowo na okres 5 miesięcy 
(maj-wrzesień).

WAŻNE! Posiadaczowi Gi-
życkiej Karty Mieszkańca przy-
sługuje abonament w preferen-
cyjnych cenach.  Zachęcamy 
zatem do składania wniosków o 
wydanie Giżyckiej Karty Miesz-
kańca. Więcej o Giżyckiej Kar-
cie Mieszkańca: gkm.gizycko.pl

Fot.: mojegizycko.pl/
J. Maciejewska-Kucfir 

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

SEZONOWA STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA – oznaczona kolorem niebieskim na mapie – pobór opłat 
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00. – 20.00.
MIEJSKIE PŁATNE PARKINGI – oznaczone kolorem czerwonym na mapie – pobór opłat 7 dni w tygodniu 
w godz. 8.00. – 20.00.
Mapa opracowana przez pracowników Wydziału Planowania i Inwestycji UM
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Ależ my za tym tęsknimy
1 maja świętowaliśmy zawsze uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego. W tym roku musiało się ono odbyć wielce 
symbolicznie, ale liczba widowni i jednostek pływających świadczy o tym, jak bardzo brakuje nam wzajemnych 
kontaktów, widowisk, spotkań. Symbolicznego otwarcia mostu obrotowego dokonał między innymi Tomasz 
Niedźwiecki, pomysłodawca imprezy.
Co roku parada jednostek pływających przyciągała nad Kanał tysiące giżycczan i turystów. W tym roku parady 
nie było (godnie reprezentowali ją żeglarze z Giżyckiej Grupy Regatowej), ale był za to konkurs plastyczny, w 
którym nagrodę specjalną otrzymali Oliwier i Nataniel. Most obrotowy w wersji lego naprawdę robi wrażenie.
                  Fot. GCK
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Miasto połączyło siły z Wodami Polskimi – Zarząd Zlewni w Gi-
życku. Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz, pracownicy 
Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele Wód Polskich przy wsparciu 
pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego posiali łąki kwietne. W 
każdej z lokalizacji tj. przed siedzibą Zarządu Zlewni w Giżycku przy 
ul. Olsztyńskiej 4 oraz na skwerze przy skrzyżowaniu ulic 3 Maja i al. 1 
Maja zamontowano także hotele dla owadów. 

Namawiamy wszystkich doi zakładania takich łąk – zachęca rzecznicz-
ka Wód Polskich w Białymstoku Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz. - Tą 
akcją rozpoczynamy kampanię edukacyjną „Łąki kwietne. Same zalety!”

Łąka kwietna wymaga od nas słońca, deszczu i świętego spokoju 
– zapewnia naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Ewa Unrug-
-Wiszowaty. - Dziś posiejemy nasiona m. in. słonecznika, werbeny, 
kosmosu, chabra.      Fot. mojegizycko.pl/ J. Maciejewska-Kucfir

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

Miejskie łąki zakwitną w Giżycku 
Zakładanie łąk kwietnych w miejscu dotychczasowych trawników to popularne rozwiązanie w wielu miastach 
Polski. To nie tylko piękny, ale i praktyczny sposób zagospodarowania przestrzeni. Giżycko włączyło się w 
obowiązujący trend i w Światowy Dzień Ziemi w mieście założyło trzy łąki kwietne. 

Ponad 10 mln zł na przebudowę i zagospodarowanie placu Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, a 3 mln zł na salę gimnastyczną przy Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Giżycku – takie środki 
trafią do Giżycka w ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. RFIL to forma bezzwrotnego 
wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone 
przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To tak-
że ogromny impuls inwestycyjny dla regionów. Zainteresowanie pro-
gramem jest bardzo duże. Do tej pory w ramach wszystkich naborów 
prowadzonych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gminy 
złożyły łącznie 21 370 wniosków. Program w równym stopniu wspiera 
zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Jednym z celów 
wsparcia jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju. 

Dzięki wsparciu, Giżycko będzie mogło zrealizować planowane 
od dawna inwestycje. Otrzymaliśmy łącznie 13 237 500 zł, pieniądze 
będą wykorzystane na dobudowę do istniejącego budynku Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku sali gimnastycznej z 

10 milionów na plac Piłsudskiego 
zapleczem rehabilitacyjnym (3 037 500,00 zł), oraz 10 200 000 zł na 
przebudowę i zagospodarowanie placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Giżycku oraz przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w zlewni.

Na podstawie www.mojegizycko.pl autor: Justyna Maciejewska-Kucfir
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Urząd Miejski w Giżycku w czasie epidemii koronawirusa pracuje 
w odmiennym trybie. Wszystkie zadania są realizowane, jednakże z 
uwagi na bezpieczeństwo, w dalszym ciągu ograniczeniom podlega 
bezpośrednia obsługa klienta. Szczegółowe zasady określa zarządze-
nie burmistrza z 14 kwietnia. Podajemy najważniejsze z zaleceń.

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE W CZASIE EPIDEMII?
Zalecany kontakt telefoniczny i elektroniczny przez platformy: 
a) www.cyfrowe–mazury.pl,
b) ePUAP: www.gov.pl,
c) www.obywatel.gov.pl. URZĄD DOSTĘPNY ONLINE – PORADNIK 

Obsługa bezpośrednia i osobista klientów tylko w wyjątkowych sy-
tuacjach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym. 

Wszelkie płatności dokonywane przelewem na indywidualny numer 
rachunku bankowego lub na rachunek bankowy 64 1240 5787 1111 
0010 5856 4306.  

Burmistrz Miasta Giżycka będzie przyjmował mieszkańców, klien-
tów Urzędu telefonicznie w poniedziałki od godz. 14.00 do 16.00, nr tel. 
87 7324 113. 

W pozostałych sytuacjach bezpośrednia wizyta w Urzędzie możli-
wa jest poprzez kontakt z pracownikiem kontrolującym ruch klienta w 
Urzędzie (wejścia i wyjścia z budynku) lub poprzez przywołanie pra-
cownika za pośrednictwem dzwonka umieszczonego przy drzwiach 
wejściowych do budynku Urzędu.  

Ograniczenie wykonywania zadań Urzędu poprzez bezpośrednią 
obsługę klientów do spraw z zakresu (przy czym termin załatwiania 
spraw może się wydłużyć):
a) ewidencji ludności i dowodów osobistych,
b) rejestracji stanu cywilnego,

Organizacja pracy Urzędu Miejskiego w czasie epidemii 
c) świadczenia usług komunalnych, w szczególności pochówku zmar-
łych,
d) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o usta-
leniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
e) ochrony środowiska, w tym dotyczące:
– decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,  
– decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów ,
f) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogą-
cej negatywnie oddziaływać na środowisko,
g) korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej,
h) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istnie-
jącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury 
telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz 
zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim 
infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie 
dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej.

BEZPIECZEŃSTWO
• Miejsca obsługi interesantów są systematycznie dezynfekowane. 
• Dopuszczalna liczba klientów/interesantów przebywających w tym 
samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 
osoba na jedno stanowisko obsługi. 
• Pracownicy mają kontakt z klientem wyłącznie poprzez barierę 
ochronną, a w przypadku jej braku zobowiązani są posiadać środki 
ochrony indywidualnej w postaci zakrycia ust i nosa oraz przy zacho-
waniu minimum 1,5 m odległości. 
• Ruch klienta w Urzędzie Miejskim w Giżycku jest regulowany (wejścia 
i wyjścia z budynku) w zakresie liczby osób i celu wizyty. 
Wszystkie osoby wchodzące na teren budynku Urzędu zobowiązane 
są do: 
• dezynfekcji rąk, zgodnie z udostępnioną instrukcją, 
• noszenia środków ochrony – osłony ust i nosa (maseczka, przyłbica), 
• zachowania co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób, w szczegól-
ności w sytuacji konieczności zdjęcia osłony ust i nosa na potrzeby po-
twierdzenia tożsamości lub umożliwienia komunikowania się z osobą 
doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.  
• Osoby, które odmówią dezynfekcji rąk lub noszenia maseczek ochron-
nych lub innych środków zakrywających nos i usta nie uzyskają prawa 
wejścia do budynku Urzędu.

Szczegółowe dane kontaktowe pracowników Urzędu Miejskiego w 
Giżycku znajdują się na stronach internetowych: www.bip.gizycko.pl i 
www.mojegizycko.pl.

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

Już niebawem w Państwa skrzynkach pocztowych 
pojawi się ciekawa miejska ulotka. Znajdują się na 
niej informacje o Giżyckiej Karcie Mieszkańca, a także 
o możliwości przekazaniu 1% podatku organizacjom 
pożytku publicznego i potrzebującym mieszkańcom z 
naszego regionu, w tym także małemu giżycczaninowi 
Igorkowi Kamińskiemu.

Na podstawie www.mojegizycko.pl autor: Katarzyna Zadroga 

Miejska ulotka w 
giżyckich skrzynkach 
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Komisja konkursowa oceniając prace wzięła pod uwagę zawartość 
merytoryczną, kreatywność, oryginalność i pomysłowość, formę este-
tyczną prac.

Jury w składzie: Ewa Ostrowska, Małgorzata Berdyga, Arka-
diusz Sprung postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii plakat nagrodę główną zdobyła Zuzanna Wójtowicz 
(SP 7), a wyróżnienia trafiły do: Luizy Sztutas (SP 4), Katarzyny 
Bękalskiej (OHP) i Gabrieli Fok (SP 3).

W kategorii komiks ponownie triumfowała Gabriela Fok (SP 3), a w 
kategorii wiersz/piosenka nagrody równoległe przyznano: Robertowi 

Giżycko mówi NIE! Patotreści”
9 kwietnia 2021 r. w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Giżycku odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom konkursu 
na plakat, komiks, piosenkę/wiersz w ramach kampanii „Ślepy przekaz, niebezpieczne treści - Giżycko mówi 
NIE! Patotreści”. Kampania realizowana jest  przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej pod 
patronatem Burmistrza Giżycka. Do konkursu przystąpiło 22 uczestników w trzech kategoriach artystycznych 
i dwóch kategoriach wiekowych z następujących szkół, placówek: SP 1, SP 3, SP 4, SP 7, LO II, MOS, Hufiec 
Pracy, SOSW Giżycko.

Bąkowskiemu (MOS), Bartoszowi Szykowskiemu (MOS), Wojcie-
chowi Sadlakowi (MOS) i Lidii Łozak (SP 1).

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Uroczystość 
wręczenia nagród ze względu na obostrzenia COVID19 odbyła się w 
formie krótkich spotkań indywidualnych. W imieniu organizatora nagro-
dy wręczyła dyrektor CPUIS Ewa Ostrowska.

Ewa Ostrowska
Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

www.centrumprofilaktyki.pl 
tel. 87 429 13 36

Fot. A. Sprung, CPUIS
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Jeśli czujesz, że twoje życie jest niepełne, że brakuje ci istoty, która zawsze cię wysłucha, zawsze będzie 
miała dla ciebie czas i zawsze ucieszy się na twój widok – wybierz psa!

JAK ADOPTOWAĆ?
• Przejrzyj nasza galerię i opisy psów do adopcji. 
• Zastanów się ile czasu i uwagi możesz poświęcić codziennie 

zwierzęciu i jakich cech u niego poszukujesz. 
• Umów się telefonicznie na wizytę w schronisku, podczas której 

zostaniesz poproszony o podanie twoich oczekiwań wobec psa, kilku 
informacji dotyczących twojego stylu życiu i warunków mieszkanio-
wych, a także będziesz mógł pójść na pierwszy spacer z wybranym 
psem. 

• Po pierwszej wizycie w schronisku dokładnie przemyśl i omów 
ze wszystkimi członkami rodziny sprawę adopcji, bo pies w domu to 
mała rewolucja dla wszystkich! 

• Jeśli nadal jesteś zdecydowany na adopcję, umów się na po-
wtórny spacer i podpisanie umowy adopcyjnej. W dniu adopcji za-
bierz ze sobą: obrożę i smycz dla psa, a dużo optymizmu i cierpliwo-
ści dla siebie. 

Wybierz albo daj się wybrać
Każde zwierzę marzy o ciepłym, spokojnym i kochającym domu. Niestety, nie dla wszystkich los okazał się 
łaskawy. Pieski, które trafiły do miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bystrym k. Giżycka mają za 
sobą często trudne, bolesne doświadczenia. Czekają, aż ich dola się odmieni. Pieski ze schroniska nie marzą 
o drogich prezentach, czy dalekich podróżach – chcą tylko mieć komu być wiernym i oddanym przyjacielem.

Aksa - sześcioletnia suczka, średniej wielko-
ści. 

Julian - sześcioletni szczęśliwiec. Julian jest 
jednym z nielicznych piesków, któremu się 
udało. Pokazujemy zdjęcie ze schroniska, z 
wiarą, że nie będzie jedynym szczęśliwcem. Zyzio - siedmioletni średni piesek. 

Czarna -  dziesięcioletnia duża suczka. 
Karo - czternastoletni średniej wielkości 
piesek. Reksio - czternastoletni duży pies. 

Zanim wybierzesz któregoś z nas…
Dziś same psie dziewczyny. Niektóre całkiem niedawno gościły na łamach „Mojego Giżycka”; innych jeszcze 
tu nie było. Łączy je jedno. Szukają swojego domu. Kochanego i kochającego. Więcej informacji: Schronisko w 
Bystrym, Bystry 26, telefon 609 693 457. 
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Stefan i Gienia 

Ze względu na możliwość wystąpienia konfliktów, wzajemnych pre-
tensji, czy nieporozumień kategorycznie odradzam uprawianie takie-
go hobbystycznego podglądactwa na własnych sąsiadach lub innych 
mieszkańcach okolicznych domostw, czy osiedli. Będzie zdecydowanie 
bezpieczniej i przysporzy to mniej kontrowersji, jeśli weźmiemy „pod 
lupę” jakąś skrzydlatą familię. Ja w tym roku z dziką satysfakcją podglą-
dam rodzinę myszołowów z Wronki. To serial odtwarzany na świeżym 
powietrzu, ale wciągający bardziej niż oparte na scenariuszach reality 
show proponowane nam w przeróżnych stacjach telewizyjnych. Aktu-
alnie w moim serialu para myszołowów zajęła istniejące już gniazdo w 
podmokłym olsie przylegającym do wsi Wronka. Po krótkich pracach 
związanych z niewielkimi poprawkami i przeróbkami konstrukcji miesz-
kaniowej oraz podniebnych tokach wzmacniających więzi pomiędzy 
partnerami, ptaki skupiły się na swoim podstawowym celu sezonu wio-
sennego. Tak rozpoczyna się trwająca przez cały czas historia samca 
Stefana (nazwanego ptak przeze mnie na cześć inżyniera Karwowskie-
go” z serialu „Czterdziestolatek” będącego symbolem rodzinnego ojca i 
męża) oraz samicy Gieni (wzór oddanej i heroicznie walczącej o dzieci 
matki zaczerpnąłem z serialu „Ballada o Januszku”). 

Rodzina z podziałem obowiązków

A więc Stefan i Gienia starają się o potomstwo. Wprowadzili się 
zatem do używanego już w poprzednich latach gniazda. To solidna 
konstrukcja o średnicy ok. 1 metra umieszczona na wysokiej olszy, na 
rozwidleniu gałęzi. Gniazdo znajduje się na skraju zadrzewienia, stąd 
bardzo wygodnie wszystkie wydarzenia można obserwować przez lor-
netkę z szutrowej drogi bez niepotrzebnego niepokojenia ptaków. Po 
kilku dniach zauważałem, że Gienia na dobre utknęła w gnieździe i w 
zasadzie przestała je opuszczać. To znak, że pojawiły się, najwyraźniej 
szybko i bez komplikacji, oczekiwane przez parę jaja. Jak przystało na 

Reality show z myszołowami
Człowiek już jest tak skonstruowany, że lubi podglądać. 
Każdy ma tylko swój ulubiony obiekt zainteresowań, 
dobrany pod swoje potrzeby i preferencje. Jedni 
gustują w  śledzeniu losów emerytów z sanatoriów, 
inni podpatrują młode pary na rajskich wyspach, czy 
rolników szukających drugiej połowy.  To wszystko 
jednak nie może sprawiać pełnej satysfakcji, gdyż 
odbywa się za pośrednictwem szklanego ekranu. Dla 
mnie prawdziwe podglądanie musi być prowadzone 
osobiście,  na żywo, a najlepiej po sąsiedzku. To 
dopiero są emocje! 

myszołowy jest ich z pewnością od 2 do 4. Żeby stwierdzić konkretną 
ilość trzeba by było zajrzeć do gniazda, ale aż takiej inwigilacji mój 
serial nie przewiduje. Zachowanie dystansu w ptasich obserwacjach 
to podstawa. Nadbudowane w ramach poprawek gniazdo jest dosyć 
wysokie, stąd też wysiadująca Gienia jest niemal niewidoczna. Tylko 
co pewien czas delikatnie się wychyla kontrolując sytuację i wyglądając 
za Stefanem. Widać wówczas tylko czubek jej głowy i dziób. Wszyst-
ko to w celach zapewnienia bezpieczeństwa i dyskrecji. Nie warto w 
ptasim świecie za bardzo się wychylać i afiszować swoim gniazdem i 
zniesieniem. Niebezpieczeństw nawet dla dużych ptaków drapieżnych 
jest bez liku. U myszołowów panuje sprawiedliwy podział obowiązków. 
Samiec zmienia samicę na gnieździe podczas wysiadywania, żeby ta 
mogła również rozprostować skrzydła, trochę polatać, coś upolować. 
Później również oba ptaki biorą udział w karmieniu swoich piskląt. A 
więc Stefan to taki partner, na którego można liczyć.

Zmartwienia  i kłopoty

Widziałem wiele razy na tym gnieździe taką właśnie „zmianę war-
ty”. Odbywa się to bardzo sprawnie i niemal błyskawicznie. Jeden z 
ptaków po przylocie staje na krawędzi gniazda, sygnalizując przygoto-
wanie do zamiany. Wówczas wysiadujący szybko wyskakuje na drugi 
koniec konstrukcji ,czeka chwilę, aż partner zajmie jego miejsce, po 
czym startuje znikając w leśnej przestrzeni. Życie Stefana i Gieni nie 
jest lekkie i jak w każdym serialu nie brakuje dramatycznych chwil i 
kłopotów. Szczególnie daje się zauważyć negatywny stosunek do my-
szołowów ze strony okolicznych wron siwych. Pewnego razu obserwo-
wałem, jak ptaki te uniemożliwiały powrót Stefana do gniazda. Wroni 
gang nękał i odpędzał go od zadrzewień. Gdy tylko usiadł na jednym 
z drzew od razu rzucał się w jego kierunku z agresją dobrze zorgani-
zowany oddział krukowatych. Uderzały go dziobami i atakowały. Przy 
przeważającej ilości przeciwników Stefan był bezradny. Musiał odle-
cieć i poczekać, aż będzie dogodniejsza okazja, aby niepostrzeżenie 
powrócić i dać zmianę partnerce. Całą akcję z ukrycia obserwowała 
zaniepokojona Gienia, która jednak nie mogła pomóc swojemu partne-
rowi, gdyż odpowiedzialnie musiała zabezpieczyć jaja. To nie wszystkie 
zmartwienia myszołowów z Wronki. Muszą uważać również na kruki, 
na wszędobylskie kuny, odpierać ataki grup kwiczołów. Mój serial cały 
czas trwa i już czekam na kolejne odcinki. A będzie jeszcze ciekawiej, 
jak w gnieździe pojawią się już pisklaki! Chodzą jednak słuchy, że po 
wychowaniu młodych Stefan będzie się starał o angaż w programie 
„Rolnik szuka żony”, a Gienia już się zgłosiła na casting kolejnego se-
zonu „Ex na plaży”.  No cóż, widocznie marzy im się większa widownia, 
niż tylko jeden oszołom z lunetą i aparatem.

Krzysztof Pawlukojć

Myszołów w pełnej krasie

Podniebna walka myszołowa z wroną
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Od 1 kwietnia do 14 czerwca oraz od 1 września do 31 paździer-
nika 2021 r., z wyłączeniem weekendu majowego (30 kwietnia – 3 
maja) oraz weekendu czerwcowego (3 czerwca – 6 czerwca), w przy-
padku potrzeby uruchomienia przeprawy, obiekt będzie otwierany 
dla ruchu wodnego po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą mostu. 
Godzinę przeprawy będzie ustalać obsługa w niżej wymienionych go-
dzinach:
Otwierany dla ruchu wodnego         Otwierany dla ruchu kołowego
 10.35 – 11.05   11.10 – 12.00
 12.05 – 12.55    13.00 – 13.30
 13.35 – 14.25    14.30 – 16.30
 16.35 – 17.55    18.00 – 10.30

W przypadku jeżeli jednostka pływająca nie powiadomi o chęci 
przepływu, a dopłynie do obiektu mniej niż 15 minut przed otwar-
ciem mostu dla ruchu kołowego, będzie zmuszona czekać na kolejne 
otwarcie.

Od 15 czerwca do 31 sierpnia 2021 r., a także w weekend majo-
wy (30 kwietnia – 3 maja) oraz weekend czerwcowy (3 czerwca – 6 
czerwca), most otwierany będzie dla ruchu wodnego i przejezdny dla 
ruchu kołowego w niżej wymienionych godzinach:
Otwierany dla ruchu wodnego        Otwierany dla ruchu kołowego
   8.05 – 8.25      8.30 – 10.30
 10.35 – 11.05    11.10 – 12.00
 12.05 – 12.55    13.00 – 13.30
 13.35 – 14.25    14.30 – 16.30
 16.35 – 17.55    18.00 – 18.30
 18.35 – 18.55    19.00 –   8.00

Godziny otwarcia mostu obrotowego
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym terminarzem otwierania mostu obrotowego w Giżycku. 
Przypominamy, że na drogach dojazdowych do mostu, funkcjonują cyfrowe zegary, informujące kierowców o 
aktualnej sytuacji mostu (otwarciu bądź zamknięciu).

Od listopada do marca most będzie zamknięty dla ruchu wodnego.
Pojazdy i jednostki pływające uprzywilejowane, biorące udział 

w akcjach ratunkowych będą przepuszczane, a most będzie dla nich 
otwierany i przejezdny poza ustalonymi godzinami zarówno dla ruchu 
kołowego, jak i wodnego.

Kontakt telefoniczny do obsługi mostu – w celu uzgodnienia otwar-
cia: 726 888 878.

Zarządzający obiektem – Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku – 
kontakt w sytuacjach awaryjnych: 693 979 706.

Istnieje możliwość uzyskania pamiątkowej pieczęci, będącej po-
twierdzeniem obecności na moście obrotowym w Giżycku. Stempel 
dostępny jest u kierownika przeprawy.

Informacja: zdpgizycko.pl

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w ko-
lejnej edycji konkursu grantowego „Zielona Ławeczka”. Z roku na rok 
wzrasta wiedza o roli roślinności miejskiej. W dobie nasilających się 
zmian klimatu, a także przy złym stanie powietrza, zieleń miejska i 
zatrzymanie wody opadowej, odgrywają kluczową rolę: redukują ilość 
zanieczyszczeń, ograniczają wzrost temperatury i zmniejszają siłę 
wiatru. 

Projekt ZIELONA ŁAWECZKA już od 7 lat pomaga mieszkańcom 
otwartych osiedli w przemianie swoich podwórek w miejsce spotkań 
i odpoczynku, ale również w „płuca miasta”. Realizacja projektu za-
chęca do rozpoczęcia współpracy sąsiedzkiej, zawiązywania grup, 
które prowadzą pozytywne działania na rzecz okolicy, w której żyją. 
Fundacja BOŚ, do tej pory, przeznaczyła łącznie ponad 140 tys. zł na 
rewitalizację zaniedbanych lub niezagospodarowanych zakątków na 
polskich osiedlach. Głównie dzięki inicjatywie mieszkańców powstało 
ponad 120 osiedlowych miniogrodów.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
Zbierzcie grupę sąsiadów, wspólnie stwórzcie projekt zaziele-

nienia wybranego terenu na swoim osiedlu i złóżcie wniosek. Macie 
szansę na zdobycie grantu o maksymalnej wartości 1950 zł. W skład 
grantu wchodzi: dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, pod-
łoża i innych elementów do aranżacji miniogrodów (bez obiektów mi-
kroretencji – maksymalnie 1200 zł; wraz z obiektami mikroretencji 
– maksymalnie 1500 zł), ławka parkowa – wartość 450 zł. 

Wszystkie projekty będą oceniane przez partnerów merytorycz-

Zróbcie sobie zieloną ławeczkę
nych konkursu z katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przez cały czas trwania 
projektu uczestnicy mogą skorzystać z pomocy eksperta z Kate-
dry Architektury Krajobrazu SGGW. Wszelkie informacje dotyczące 
udziału znajdują się na stronie organizatora https://zielonalaweczka.
pl/nowa-edycja/. Wnioski o grant składane drogą elektroniczną nale-
ży złożyć do 6 czerwca 2021 r. W projekcie mogą brać udział miesz-
kańcy otwartych osiedli zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty 
mieszkaniowe lub samorząd z miast powyżej 10 tys. mieszkańców.

 Informacje i zdjęcia: zielonalaweczka.pl
Na podstawie www.mojegizycko.pl autor: Justyna Maciejewska-Kucfir
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Wilhelmplatz - Adolf Hitlerplatz - plac Wolności - plac im. marszał-
ka Józefa Piłsudskiego.

Po zakończeniu budowy Luterschule i uporządkowaniu terenu 
wokół Kathinki, między stawem a Angerburgerstrasse (al. 1 Maja) 
„wykrojono” całkiem zgrabny placyk z rabatami, ławeczkami i alej-
kami spacerowymi. Jako, że obok było starostwo, okolica musi mieć 
sznyt. Placowi patronował ostatni cesarz Rzeszy, Wilhelm II, który już 
wcześniej użyczył swego imienia sąsiedniej ulicy - Wilhelmstrasse 
(obecnie ul. Kościuszki). Po 1933 r. patronem placu został.... mały 
kapral z charakterystycznym wąsikiem, co ma na sumieniu niemałą 
liczbę istnień ludzkich. Po 1945 r. nowa władza nadała nową nazwę 
miejscową, adekwatną do czasów - plac Wolności, który potocznie 

Plac Piłsudskiego, wiecowym zwany
O placu Piłsudskiego dużo w Moim Giżycku. Tym razem, za Giżyckim Archiwum Cyfrowym, trochę historii.

nazywano „wiecowym”. Co zmiana to nazwa, więc po polskiej „piere-
strojce” w 1989 r. patronem został Józef Piłsudski. Przez dziesięcio-
lecia plac był miejscem licznych manifestacji i imprez patriotycznych, 
wszelakich imprez masowych, rozpoczęcia roku szkolnego. Tu przez 
pewien czas gromadzili się uczestnicy pochodów 1-majowych przed 
wymarszem.

Dziś jest to największy w mieście parking i to bezpłatny… .
Tekst i fot. Giżyckie Archiwum Cyfrowe

W symbolicznym wydarzeniu udział wzięli: zastępca burmistrza 
Giżycka Cezary Piórkowski oraz autorka plansz regionalnych Rena-
ta Gieszczyńska. Ekspozycję w Giżycku będzie można oglądać do 4 
maja.

Pod koniec lat 70. coraz bardziej rosło napięcie na wsi. Spowodo-
wane było to w głównej mierze uprzywilejowaniem Państwowych Go-
spodarstw Rolnych i spółdzielni kółek rolniczych. Państwo nie wspiera-
ło ani nie inwestowało w rolnictwo indywidualne. Jesienią 1980 r. w ślad 
za strajkującymi robotnikami poszli rolnicy, którzy podjęli starania, by 
wywrzeć realny wpływ na komunistyczne władze. Rozpoczęli starania 
o sformowanie ogólnopolskiej organizacji, która będzie reprezentować 
interesy rolników indywidualnych.                        Fot. mojegizycko.pl/JMK

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

TU rodziła się Solidarność rolników
21 kwietnia 2021 r., w 40. rocznicę narodzin rolniczej „Solidarności”, Instytut Pamięci Narodowej otworzył w całej 
Polsce 17 regionalnych wystaw pokazujących powstawanie NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. 
Wystawę w Giżycku otworzył naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie – dr Paweł Warot.
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„Kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały świat działa potajemnie by 
udało Ci się to osiągnąć”.              Paulo Coelho    

Nie będę odkrywczy stwierdzając, że z reguły  w większości  żyjemy 
dniem dzisiejszym, ze spojrzeniem na niewielki dystans czasowy. Kon-
centrujemy  się głównie na planach bytowo-osobistych czy  rodzinnych. 
Każdy zabiega,  aby własne dzieci dobrze wykształcić, by zdobyły dobry 
zawód dający materialne wsparcie, założyły szczęśliwe rodziny, a więc 
odniosły wymierny sukces życiowy. By stały się dumą szczęśliwych ro-
dziców. I bardzo słusznie!!!

Można  jednak zauważyć, że to właśnie byt osobisty i rodzinny słusz-
nie dominuje  w realizacji celów. Niestety w obecnych czasach rynko-
wych, nie można nie docenić zauważanych pewnych zjawisk obojętności 
obywatelskiej. Na rzecz najbliższego otoczenia, sąsiedztwa,  osiedla czy 
swojej wioski lub miasta. Odnosi się wrażenie, że na co dzień następuje 
zamknięcie personalne w kręgach rodzinnych, a w relacjach obywatel-
skich… niestety żyjemy obok siebie. Coroczna wspaniała inicjatywa  Je-
rzego Owsiaka  wyjątkowej mobilizacji obywatelskiej, znana nawet poza 
granicami kraju pn. WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, 
mimo wielkiego sukcesu materialnego,  nie powinna  wyczerpywać  moż-
liwości  aktywności na wielu innych płaszczyznach np. troski o sprawy 
lokalne. Wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest godne po-
chwały, ale nie może stanowić  alibi dla braku obywatelskiego widzenia 
codziennych spraw swoich małych ojczyzn (wiosek, gmin, miast).

Więc nadchodzi czas by postawić kilka pytań. Jakim miastem ma/
powinno  być Giżycko za lat 30, 50  czy w ostatniej dekadzie XXI wieku? 

Co ma stanowić przyszły potencjał rozwojowo – gospodarczy? 
Co należałoby uczynić/czynić by zachować najwyższy poziom eko-

logiczny i stworzyć standardy wysokiego oraz  zdrowego poziomu życia 
szczęśliwych mieszkańców? 

Jakie będą/powinny być perspektywy dla młodych mieszkańców po 
zakończeniu edukacji, na starcie kariery zawodowej i rodzinnej?

By pokazać znaczenie przemyślanego długofalowego planu, warto 
dokonać oceny społeczno-gospodarczego awansu np. kiedyś „zapyzia-
łych” Suwałk (w chwili kiedy zostawały miastem wojewódzkim, a może 
raczej „wsią” wojewódzką) czy Gołdapi na północno-wschodnim krańcu 
Polski. 

W przeszłości  Miasto-Gmina Gołdap uważana  za kompletne „zad… 

LISTY*OPINIE*LISTY*OPINIE*LISTY*OPINIE
Zapraszamy Państwa do dzielenia się z Czytelnikami „Mojego Giżycka” swoimi uwagami, przemyśleniami i 
opiniami na temat naszego miasta, jego przyszłości, albo przeszłości… Redakcja zastrzega sobie prawo do 
dokonywania skrótów. Dziś swoją refleksją na temat przyszłości Giżycka dzieli się Stanisław Tołwiński. 

W trosce o dzieci, z nadzieją dla wnucząt!

– na końcu świata”,  wiele lat   bardzo dobrze zarządzane, odmieniło się 
nie do poznania. W wyniku  konsekwentnej realizacji przemyślanych wy-
zwań  planistyczno – rozwojowych wieloletniego Burmistrza, dziś może 
się pochwalić przejściem granicznym, strefą ekonomiczną, sanatorium, 
tężniami i statusem uzdrowiska.                                                                                                       

Natomiast w  sferze oceny dorobku intelektualnego warto zauważyć, 
że Gołdap zajmuje trzecie miejsce na Warmii i Mazurach, w aktywności 
na rzecz twórczości literackiej.

Dla zainspirowania różnych badań, spowodowania opracowania  
wizji urbanistyczno-społecznej, zainicjowania współpracy z wybranymi 
uczelniami. Giżycko obdarzone  opracowaniami studyjnymi w ramach 
zainspirowanych uczelni, pracami magisterskimi, doktoranckimi, otrzy-
małoby bardzo ważne wsparcie intelektualno-badawcze . Zakładam 
idealistycznie, że każde wsparcie dosyć odległej futurystycznej wizji 
(opartej na historycznych doświadczeniach) mogłoby tworzyć warunki do 
konsolidowania  lokalnych elit, dla których Giżycko jest najważniejszym 
miejscem bytu rodzinnego. 

Byłbym rad gdyby w wielu środowiskach  miejskich elit wytworzyła 
się moda na dalekowzroczne myślenie,  ale i wpływanie – podejmowa-
nie działań na zmianę myślenia, a najważniejsze by były podejmowane 
działania dla przyszłości Giżycka. Chodziłoby  o to, aby niezależnie od 
aktywności doczesnej zaczęto myśleć i czynić dla systematycznego bu-
dowania oczekiwanego w przyszłości wizerunku Giżycka. Ekologicznego 
miasta dającego satysfakcje mieszkańcom w tym szczególnie perspek-
tywę dla młodzieży, mającego zdrowe relacje rozwojowe i ekonomiczne, 
będącego zasłużenie dumną stolicę Mazur, wzbudzającego pozytywną 
modę na Giżycko, jak np. Zakopane, Sopot czy Międzyzdroje. Może da-
łoby się wyzwolić obywatelską aktywność pod takim przyziemnym ha-
słem „Czas na spojrzenie w przyszłość Giżycka, w  trosce o dzieci, z 
nadzieją dla wnucząt”?

Kierując te swoje przemyślenia  pod rozwagę społeczności Giżycka, 
będę wdzięczny za uwagi inspirujące do kontynuowania rozważań o zbu-
dowaniu „intrygi” obywatelskiej na rzecz myślenia o przyszłości Giżycka, 
z dosyć  odległą perspektywą czasową. 

Może niech mottem  tego zamiaru  będzie sentencja  Henry‘ego 
Fondy: „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna 
praca to sukces” .                            Stanisław Tołwiński
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To ważna informacja dla przedsiębiorców 
korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w miejscu sprzedaży dotycząca 
zwolnienia z opłaty. Zgodnie z decyzją giżyckich 
radnych z lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia 
i zwrotu części opłaty należnej w roku 2021 za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 
miejscu sprzedaży na terenie miasta Giżycko:

- zwalnia się przedsiębiorców prowadzą-
cych sprzedaż napojów alkoholowych prze-
znaczonych do spożycia w miejscu sprzeda-
ży na terenie Gminy Miejskiej Giżycko z ¼ 
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych, o której mowa 
wart.111 ust.1 ustawy z dnia 26 października 
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.z 2019r. 
poz.2277 z późn. zm.) należnej w 2021 roku. 
- zwraca się 1/4 opłaty za rok 2021 wniesionej 
jednorazowo w terminie do 31 stycznia 2021 
roku przez przedsiębiorców posiadających ze-
zwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprze-
daży na terenie Gminy Miejskiej Giżycko.

- przedsiębiorcom, którzy dokonali wpłaty I 
raty w ustawowym terminie przysługuje jej pro-
porcjonalny zwrot lub zaliczenie w poczet kolej-
nych rat.

W związku z panującą sytuacją epi-
demiczną, wymagane druki do złożenia 
dostępne na stronie Centrum Profilaktyki Uza-
leżnień i Integracji Społecznej w Giżycku BIP 
https://bip.gizycko.pl/jednostki_podlegle/2/282/
centrum_profilaktyki_uzaleznien_i_integra-
cji_spolecznej. Składanie dokumentów może 
nastąpić drogą tradycyjną poprzez złożenie do 
skrzynki podawczej na korespondencję wysta-
wionej przed Urzędem Miejskim w Giżycku lub 
drogą pocztową na adres: Centrum Profilaktyki 
Uzależnień i Integracji Społecznej, Al. 1 Maja 
14, 11-500 Giżycko. Wszelkie pytania dotyczące 
sprawy pod nr telefonu: 602 837 586.

Informacje: Ewa Ostrowska, dyrektor Cen-
trum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecz-
nej, www.centrumprofilaktyki.pl , tel. 87 429 13 36

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

Zezwolenia na 
sprzedaż napojów 

alkoholowych 
Do odpadów wielkogabarytowych 

zaliczamy stoły, krzesła, szafy, łóżka, 
dywany, pierzyny, rowery, duże zabaw-
ki, telewizory, lodówki itp. Tego rodzaju 
odpadów nie można po prostu zosta-
wić przed śmietnikiem, ich wyrzucenie 
należy wcześniej zaplanować. Orga-
nizacją odbioru odpadów „problemo-
wych”, tak jak i wszystkich pozostałych 
na terenie Giżycka zajmuje się Mazur-
ski Związek Międzygminny – Gospo-
darka Odpadami. Nieodpłatny odbiór 
tych odpadów odbywa się zgodnie z 
ustalonym harmonogramem, dostępnym na 
stronie internetowej www.mzmgo.mazury.pl 
po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. 
Odbiór odpadów wystawkowych realizowany 
jest zgodnie z następującą częstotliwością: 
raz na miesiąc  w zabudowie wielolokalowej z 
miejsc gromadzenia odpadów i raz na kwartał  
w zabudowie jednorodzinnej z miejsc groma-
dzenia odpadów. 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych i 
elektroodpadów odbywa się na zgłoszenie do 
MZM-GO:

w zabudowie jednorodzinnej – najpóźniej 
na dzień przed wyznaczonym w harmono-
gramie terminem wywozu. Mieszkańcy nie-
ruchomości jednorodzinnych mogą wystawić 
odpady tylko przed swoją posesją. Najbliższy 
termin to 9 czerwca. 

• w zabudowie wielorodzinnej – mieszkań-
cy zgłaszają potrzebę odbioru Zarządcy nieru-
chomości najpóźniej do 15 każdego miesiąca, 
a ten do MZM-GO. Mieszkańcy zabudowy 
wielorodzinnej mogą wystawić odpady tylko 
na terenie swojego osiedla, w miejscach 

Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

wyznaczonych przez Zarządcę. Gabaryty 
zabierane są w ciągu kolejnych dwóch 
tygodni, czyli do końca bieżącego miesiąca.

Mobilna zbiórka obejmuje dwie grupy od-
padów:

• meble i inne odpady wielkogabarytowe 
– czyli odpady komunalne, które ze względu 
na swój rozmiar bądź wagę nie mogą być 
umieszczane w pojemnikach (stare meble 
takie jak np. stoły, krzesła, szafy, tapczany, 
łóżka, fotele dywany, chodniki, materace, pie-
rzyny duży sprzęt sportowy, np. rowery, narty 
wózki dziecięce zabawki dużych rozmiarów) 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
pochodzący z gospodarstw domowych (zu-
żyty sprzęt RTV, AGD taki jak np. telewizory, 
czajniki, lodówki, sprzęt komputerowy telefony 
komórkowe zużyte baterie i akumulatory). 

Ważne! Konieczne jest wcześniejsze zgło-
szenie telefoniczne bądź mailowe. Kontakt: 
tel. 87 429 13 74 lub 575 363 177, e-mail biu-
ro@mzmgo.mazury.pl.             Fot. pixabay.com

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

Za nami Święto Chrztu Polski. To jedno 
z „najmłodszych” świąt państwowych usta-
nowione przez Sejm 22 lutego 2019 r. Ma 
ono upamiętniać chrzest Polski dokonany 14 
kwietnia 966 r. W myśl przyjętej ustawy święto 
ma stać się okazją do refleksji nad odpowie-
dzialnością za przyszłość polskiego narodu, 
nad dziedzictwem naszych ojców, nad odpo-
wiedzialnością wszelkich władz państwowych, 
wszystkich obywateli i każdego z osobna za 
naszą Ojczyznę, za jej przyszłość i pomyśl-
ność. Święto obchodzone było w Polsce do-
piero po raz trzeci, a ze względu na jego pań-
stwowy charakter, Urząd Miejski wywiesił tego 
dnia biało-czerwoną flagę.

Wielu mieszkańców Giżycka pamięta o 
świętach państwowych i wywiesza na balko-
nach, fasadach domów biało-czerwone flagi. 
Warto jednak przypomnieć kilka podstawo-
wych zasad ich eksponowania (więcej w mi-
niprzewodniku opracowanym przez Minister-

Flaga tak, ale we właściwy sposób
stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji):
• flaga eksponowana publicznie musi być czy-
sta i mieć czytelne barwy, nie może być po-
mięta lub postrzępiona, 
• flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, 
nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub 
znakiem, 
• flagą nie można przykryć pomnika lub tablicy 
pamiątkowej przed ich odsłonięciem, 
• flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, 
bruku lub wody, 
• flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub 
opakowanie jakiegoś przedmiotu, 
• flaga biało-czerwona ma pierwszeństwo 
przed flagami innych państw, województw, 
powiatów itd.

Flaga Polski ma proporcje 5:8. Nie wolno 
na niej umieszczać żadnych napisów i rysun-
ków.
Informacje i grafika: Fundacja „Słowo”swietochrztu.pl

Na podstawie www.mojegizycko.pl 
autor: Justyna Maciejewska-Kucfir
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W marcu, w Suwałkach odbyła się pierwsza runda Międzywoje-
wódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików 12,13 lat.  W klasyfika-
cji drużynowej w kategorii 13-latków zawodnicy Uczniowskiego Klubu 
Sportowego FROG Giżycko uplasowali się na 3. miejscu zdobywając 
brązowy puchar. Zespół reprezentowali: Karolina Skrabowska, Ga-
briela Jarmołowicz, Hanna Borkowska, Michał Ciechanowicz, 
Mikołaj Czałbowski, Dawid Wawrzos, Bartosz Walasiewicz, Zoran 
Sroka i Bartosz Polak. 

W rankingu medalowym UKS FROG zajął 4. miejsce, zdobywając 
20 medali (8 złotych, 5 srebrnych, 7 brązowych). 

Zawodnicy, którzy zdobyli medale: 
Miłosz Ciechanowicz:  złote medale w kategoriach 100 i 200 m stylem  
klasycznym,
Franciszek Jankowski: brązowy medal – 100 m st. motylkowym, 
Nastazja Kinga Makowska: srebrny medal – 100 m st. motylkowym, 

„Żabki” z brązowym pucharem 
Martyna Myślińska: brązowe medale w kategoriach  100 m st. motyl-
kowym i 200 m stylem grzbietowym, 
Lena Nitschka: srebrny medal – 400 m st. dowolnym, brązowy  medal 
– 100 m st. grzbietowym,
Olga Nitschka: złote medale – 200 m st. grzbietowym, 100 i 200 m st. 
klasycznym oraz srebrny medal – 200 m st. zmiennym, 
Kornel Pardo: brązowy medal – 400 m st. dowolnym, złoty medal – 
100 m st.  grzbietowym, srebrny medal – 200 m st. grzbietowym, srebr-
ny medal – 200 m st.  zmiennym, 
Bartosz Polak: złoty medal – 100 m st. motylkowym, 
Zoran Sroka: brązowy medal – 100 m st. dowolnym, złoty medal – 400 
m st. dowolnym, brązowy medal – 200 m st. zmiennym, 

W zawodach również brali udział: Aleksandra Szmit, Michał Der-
da, Radosław Skrabowski i Hanna Lubera! 

         Tekst i fot. UKS FROG Giżycko
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Piłkarze Mamr w towarzystwie burmistrza Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkiewicza

Serce na piłkarskiej murawie
„Raz w tygodniu w piłkę grają, a codziennie pomagają”. W akcję pomaganie młodziutkiemu giżycczaninowi – Igorkowi Kamińskiemu zmagającemu 
się z ciężką choroba genetyczną włączyli się tym razem zawodnicy GKS Mamry Giżycko. Na giżyckim stadionie stanęło wielkie serce, do którego 
wszyscy mogą wrzucać plastikowe zakrętki. Po zapełnieniu serca zostaną one dostarczone firmie recyklingowej, która „zamieni” je na pieniądze, 
a te zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację siedmiolatka. Serce wykonano dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Miejskiej Giżycko. 
Teraz wypada czekać na kibiców, a raczej na możliwość oglądania meczów na żywo. - Mam nadzieję, że jeszcze wiele razy w tym roku stadion 
zapełni się kibicami. Zwłaszcza, że nasi piłkarze są liderem rozgrywek ligowych i walczą o awans – powiedział burmistrz Iwaszkiewicz.            

 Fot. arch. GKS Mamry Giżycko

Giżycka Grupa Regatowa już trenuje. Zawodnikom               
(i tym najmłodszym i nieco starszym) nie straszny ziąb 
i przenikliwy wiatr, który towarzyszył nam w ostatnie 
dni kwietnia.  W ostatnią niedzielę miesiąca na Niegocin 
wypłynęli członkowie CiechanTEAM, jak nazywani 
są  podopieczni trenera Rafała Ciechanowicza (klasa 
B optymist), a dzień później „pod wodzą” trenerki 
Barbary Dziekońskiej rozpoczęło się zgrupowanie 
klasy 420. 

Fot. Mariusz Kluk, Info: www.facebook.com/GizyckaGrupaRegatowa

Kiedy tylko puściły lody…


