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GIŻYCKI PROMYK MA JUŻ 20 LAT. 
MARIA POPIELUCH ODEBRAŁA Z TEJ OKAZJI MNÓSTWO ŻYCZEŃ, 

KWIATÓW I PODZIĘKOWAŃ.
WIĘCEJ NA STR. 7

FOT. ŻANETA SARNECKA  ROCH, TOMASZ KAROLSKI



2 BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Sezon w zasadzie zakończony, wznawiane i rozpoczynane są 

prace budowlane na naszych nabrzeżach. Po koniecznych zmianach 
projektowych, uzyskaniu nowej dokumentacji i pozwoleń oraz dwóch 
przetargach kontynuowane są prace w porcie w „starej” MBSW. Do 
końca roku port powinien być już gotowy i bez przeszkód służyć w 
przyszłym sezonie, a budynek kapitanatu przeznaczymy na działal-
ność gospodarczą. Dzierżawca zostanie wyłoniony w drodze prze-
targu i umowa zostanie zawarta na dłuższy czas, pozwalający na 
zwrot nakładów koniecznych do przeprowadzenia remontu budynku. 
Przed modernizacją jest również stacja Orlenu. Na plaży wznowione 
zostały również prace przy budowie restauracji na wodzie. Będzie to 
unikatowy obiekt, który znacznie wzbogaci ofertę Giżycka i wyznaczy 
nowe standardy. Na terenie przy torach, po 18-letniej prowizorycz-
nej obecności, w docelowe miejsce na 15 lat przenosi się lunapark. 
Obecna forma jest oczywiście stanem tymczasowym, a właściciele 
zapowiadają wiele nowości. Jedną z nich będzie duże koło widokowe, 
które ma być ustawione w ciągu najbliższych 3 lat. 

Wiele też się zmieni w najbliższej przyszłości w okolicach basenu 
portowego Żeglugi Mazurskiej. Spółka przygotowuje się do budowy 
nowego budynku kapitanatu, przy kładce pojawią się nowe pomo-
sty do cumowania oraz planujemy nową aranżację mola, gdzie po-
jawi się nowa zieleń, ławki i elementy małej architektury. Po rocznej 
przerwie, spowodowanej epidemią, wznowiliśmy również procedurę 
partnerstwa publiczno – prywatnego w celu modernizacji całego ob-
szaru plaży miejskiej. Plaża to kluczowy obszar i powinien mieć dużo 
nowocześniejszy wygląd. Należy jednak skoordynować bardzo wiele 
inwestycji i związanych z nimi budów infrastruktury podziemnej. Trud-
no byłoby zaakceptować sytuację rozkopywania nowo wykonanych 
alejek czy trawników. A na plaży planujemy bardzo dużo zieleni, która 
mogłaby ulec uszkodzeniu przy pracach ziemnych. 

Nową aranżację powinien też zyskać Plac Andrzeja „Balona” 
Tarasiewicza. Wariant z handlem pamiątkami, w mojej ocenie, nie 
sprawdził się i zmieniamy przeznaczenie tego terenu. Obecnie będzie 
to obszar przeznaczony przede wszystkim do spaceru i odpoczynku. 
Zostanie maksymalnie ograniczony ruch samochodów i wykonane 

zostanie nowe za-
gospodarowanie, 
które zaprojektuje 
nieodpłatnie jeden 
z giżyckich archi-
tektów. Zwrócę się 
także do rodziny i 
środowiska nur-
ków, aby uzgodnić 
formę informacji, 
kim był patron 
tego miejsca, czyli 
Andrzej Tarasie-
wicz. Z docelową 
formą zagospo-
darowania trzeba 
będzie jednak wstrzymać się do czasu zakończenia remontu Kanału 
Łuczańskiego, który Wody Polskie planują przeprowadzić w najbliżej 
przyszłości. Prace prawdopodobnie rozpoczną się już w przyszłym 
roku. 

W tym obszarze zmieni się także otoczenie i sam most kolejowy. W 
ramach inwestycji PKP most będzie całkowicie przebudowany. Zgodnie 
z ustaleniami na moście pojawi się ciąg pieszo – rowerowy, a my wyko-
namy połączenie od strony plaży. W ramach tej inwestycji będzie wyko-
nane także przejście podziemne na przedłużeniu ul. Unii Europejskiej.  
Przed nami zatem wiele wielomilionowych inwestycji – zarówno pry-
watnych, jak też rządowych czy samorządowych. Pewne będą wyko-
nywane we współpracy i współfinansowaniu, więc konieczna będzie 
stała koordynacja. Część już się rozpoczęła lub rozpoczęły się prace 
przygotowawcze. Przepraszam zatem za utrudnienia i chwilowy ba-
łagan na plaży, ale tak wiele inwestycji jest w toku i jest planowanych 
wraz z robotami ziemnymi, że trudno obecnie zadbać o estetykę. 
Mam jednak nadzieję, że do lata wiele już się wyjaśni i zakończy, 
więc będzie można poprawić trawniki i alejki. Do czasu kompleksowej 
przebudowy. 

Dziś, to miniony już Dzień Wszystkich Świętych i pamięć o tych wszystkich, którzy odeszli. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że giżyccza-
nie odwiedzili tego dnia nie tylko groby najbliższych, ale również cmentarze zabytkowe i wojenne. Znicze zapłonęły  między innymi w parku przy 
ulicy Warszawskiej.

Jutro, to tajemnicza inwestycja na cmentarzu na ul. Leśnej. W tym miejscu budujemy kolejne kolumbarium. W planach jest jeszcze jedno, 
ponieważ coraz więcej jest zapytań o możliwość pochówku po kremacji.                                                Fot. www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz 

O tym co dziś i o tym co jutro
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AKTUALNOŚCI

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowa okazja do złożenia po-
dziękowań pracownikom oświaty. Dzięki ich codziennej pracy, oddaniu 
i zaangażowaniu giżyckie dzieci i młodzież otrzymują nie tylko wiedzę i 
wykształcenie, ale także pozytywne wzory do naśladowania.  

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku odbyło się z 
tej okazji uroczyste spotkanie pracowników oświaty i przedstawicieli 
giżyckiego samorządu.

Na pedagogów czekały nagrody burmistrza Giżycka Wojciecha 
Karola Iwaszkiewicza, wręczane przez jego zastępcę burmi-
strza Cezarego Piórkowskiego i dyrektora Miejskiego Zespołu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli Piotra Szulca. Nagrody przyznano 
łącznie ośmiu nauczycielom i dyrektorom: Szkoła Podstawowa nr 1 
-  Agnieszka Kazukiewicz, nauczycielka edukacji wczesnosz-
kolnej, Szkoła Podstawowa nr 2 - Mariola Szerenos, nauczy-
cielka edukacji wczesnoszkolnej, Szkoła Podstawowa nr 3 - Anna 
Rogalska, nauczycielka matematyki oraz Ewa Lewińska, dy-
rektorka szkoły, Szkoła Podstawowa nr 4 - Joanna Janyszko, 
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, Szkoła Podstawowa nr 7 - 

Nagrodzeni za zaangażowanie
Janina Morska, nauczycielka matematyki, Przedszkole Miejskie 
nr 1 - Marta Cieciura, wicedyrektorka Przedszkola, Przedszkole 
Miejskie nr 4 - Ewa Szewczyk, nauczycielka wychowania przed-
szkolnego.

Fot. Justyna Maciejewska-Kucfir
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Usługi nieodpłatnego przewozu „Door-to-door” cieszą się wśród miesz-
kańców coraz większą popularnością. Osoby niepełnosprawne i o ograniczo-
nej sprawności ruchowej od lipca tego roku mogą skorzystać z bezpłatnego 
dowozu w celach aktywizacji społeczno-gospodarczej. Celem zwiększenia 
dostępności usługi dla mieszkańców Wilanowa, zastępca burmistrza Giżycka 
Cezary Piórkowski wraz z  dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Inte-
gracji Społecznej Ewą Ostrowską spotkali się 11 października 2021 r. z księ-
dzem proboszczem Parafii św. Maksymiliana Kolbe Kazimierzem Grybosiem 
i przedstawicielką Klubu Seniora Wilanów Romą Palińską. Podczas wizyty 
kierowca auta „Doos-to-door” Adam Wójcik pokazał  nowy samochód z peł-
nymi udogodnieniami dla niepełnosprawnych, a jego asystent  Jacek Zawada 
przekazał  ulotki informacyjne. Realizatorzy projektu mają nadzieję, że wkrótce 
więcej mieszkańców dzielnicy Wilanów będzie korzystać z usługi i jeszcze bar-
dziej czynnie uczestniczyć w życiu społecznym miasta.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat bezpłatnego transportu 
na terenie miasta można uzyskać w siedzibie projektu na ul. Olsztyńskiej 6 a, 
tel. 536 411 226. Bezpośrednim koordynatorem projektu jest Anna Danilewicz.

Ewa Ostrowska
Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

www.centrumprofilaktyki.pl (http://www.centrumprofilaktyki,pl)
tel. 87 429 13 36. Fot. arch. Ewy Ostrowskiej

Za darmo z Wilanowa do...



6 AKTUALNOŚCI

30 września o północy zakończył się obowiązkowy Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 

Koniec Spisu Powszechnego to okazja do podziękowania wszyst-
kim, którzy wypełnili obowiązek spisowy i wzięli udział w badaniu. 
Realizacja spisu wymagała wysiłku ze strony pracowników statystyki 
publicznej oraz pracowników Gminnego Biura Spisowego. Wczoraj w 
Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie podsumowujące spis z udzia-
łem burmistrza Giżycka, rachmistrzów i pracowników Gminnego Biura 
Spisowego.

Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz podzię-
kował wszystkim zaangażowanym za intensywną półroczną pracę. 
Rachmistrzowie i pracownicy Gminnego Biura Spisowego opowiedzieli 
o przebiegu spisu, o trudnościach, które spotykali na swojej drodze, a 
także podzielili się pomysłami, które należałoby wdrożyć w kolejnych 
edycjach, by usprawnić przebieg procesu. 

Pierwsze wyniki zakończonego we wrześniu Narodowego Spisu 
Powszechnego 2021 zostaną opublikowane w styczniu 2022 r.

                                                          Fot. gizycko.pl/ J. Maciejewska-Kucfir

Spisaliśmy się, czy nie?

Uczestnicy projektu Streetworking Giżycko świętowali 13 paź-
dziernika jubileusz 7-lecia działalności. Steetworking Giżycko działa 
w ramach Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej we 
współpracy z Fundacją Human Lex Instytut. Pedagodzy ulicy obejmu-
ją swoim oddziaływaniem ponad 40 osób, głównie dzieci z podwórek 
Wilanowska, Nowowiejska i Jeziorna. W ostatnim okresie realizowany 
był projekt z funduszy unijnych, dzięki czemu dzieci i ich rodziny mieli 
wsparcie nie tylko streetworkerów, ale także edukatorów, psychologa, 
animatorów, dogoterapeuty i hortiterapeuty.

Na uczestników uroczystości czekał tort i inne słodkości, a tak-
że  kiełbaski z grilla. Życzenia całej ekipie złożyła Ewa Ostrowska, 
dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, która 

Pedagodzy ulicy mają już siedem lat
przekazała również pozdrowienia od burmistrza Giżycka Wojciecha 
Karola Iwaszkiewicza, który z racji wyjazdu nie mógł uczestniczyć w 
spotkaniu. Gościem specjalnym była Małgorzata Czopińska, radna 
Rady Miejskiej, która przekazała dzieciom upominki i serdeczne gra-
tulacje. Po oficjalnej części dzieci wzięły udział w  zabawach z anima-
torką. Świętowanie było więc pełne atrakcji i radosne, choć oczywiście 
organizatorzy żałują, że z racji obostrzeń, w znacznie mniejszym niż 
zazwyczaj gronie.

Ewa Ostrowska
Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

www.centrumprofilaktyki.pl (http://www.centrumprofilaktyki,pl)
tel. 87 429 13 36, Fot. arch. Ewa Ostrowska
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16 października w sali widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury 
miał miejsce niezwykły jubileusz. Tego dnia Stowarzyszenie „Promyk“ 
świętowało swoje 20-lecie. Warto podkreślić, jak ważnym punktem 
wsparcia dla wielu mieszkańców naszego regionu jest to stowarzysze-
nie. Jego celem jest wspieranie idei opieki paliatywnej, zwiększanie ak-
tywności życiowej i zaradności osobistej osób z chorobami nowotwo-
rowymi. Stowarzyszenie prowadzi jedyne hospicjum w Giżycku, działa 
dodatkowo na terenie Węgorzewa. Stowarzyszenie jest również człon-
kiem FOS-y (Federacja Organizacji Socjalnych) w Olsztynie i wchodzi 
w skład sieci „PALIUM“. Prezesem Stowarzyszenia i jego dobrą duszą 
od samego początku jest pani Maria Popieluch.

Podczas uroczystości jubileuszowych na gości czekało szereg 
atrakcji. Na początku  zaprezentowały swe umiejętności taneczne gru-
py z Niepublicznego Przedszkola „Koralik“, co - jak podkreśliła Maria 
Popieluch - jest jej szczególnie bliskie sercu, ponieważ dzieci towarzy-

100 lat dla „Promyka“ szyły „Promykowi“ od zawsze, prezentując podopiecznym Stowarzy-
szenia różne formy przedstawień teatralnych, jasełka czy taniec.

Po krókim występie artystycznym prezes „Promyka“ podsumowała 
20 lat działalności organizacji. Nie obyło się bez podróży sentymental-
nej. Na ręce pani Marii Popieluch złożono nie tylko kwiaty, ale również 
słodkie upominki i prezenty dla wszystkich pracowników Stowarzysze-
nia. Swe życzenia i gratulacje złożyli m. in. Jolanta Piotrowska 
– członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, burmistrz 
Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz, Mateusz Sieroń-
ski – wicestarosta Powiatu Giżyckiego, Marzenna Supranowicz 
starosta Węgorzewski, Krzysztof Kołaszewski – burmistrz Wę-
gorzewa i wielu innych zaproszonych gości.

Uroczystość uświetnił koncert jazzowego zespołu Small Band, 
którego kierownikiem jest Mirosław Błudzień, a na zakończenie 
nie zabrakło pamiątkowego zdjęcia wszystkich pracowników i współ-
pracowników Stowarzyszenia „Promyk“ z burmistrzem Giżycka oraz 
gościem specjalnym panem Thomasem Wahl. Patronat nad tym 
wydarzeniem objął burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz.

Tekst i fot. Żaneta Sarnecka-Roch
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Twierdza Boyen - Warsztat Zbrojmistrza
Zapraszamy od 1 grudnia 2021!

zaprasza na świąteczne warsztaty
zdobienie gipsowych figurek
ozdoby z papierowej wikliny

malowanie eko toreb
malowanie kubków
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Teatr IOTA, którego założycielem jest Zbigniew Waszkielewicz ma 
swoją siedzibę w Radziach w gminie Wydminy. Właściwie w Radziach 
mieszkają rodzice założyciele teatru, a ich przedsięwzięcia artystyczne 
można było podziwiać w plenerach i na deskach scen całego świata. 

Z okazji 35-lecia istnienia Teatru giżycczanie mieli okazję obejrzeć 
spektakl „Tańce rodzinne”, nawiązujący do naszej obecnej rzeczywi-
stości, czyli pandemii i lockdownu.  Reżyserem spektaklu jest Zbigniew 
Waszkielewicz, za scenografię odpowiada Teresa Wasilewska-Bie-
niek, której asystuje Mirosław Nowakowski. Choreografią zajęli się 
Izabela i Piotr Frąckiewicz (odpowiada również za opracowanie mu-
zyki), a światłem, dźwiękiem i dokumentacją filmową: Marcin Kozłow-
ski, Bartłomiej Łuczków. 

„Tańce rodzinne” to opowieść o czteroosobowej rodzinie w sytuacji 
calkowitego lockdownu. Członkowie rodziny są izolowani nie tylko od 
świata zewnętrznego, ale także od siebie wzajemnie – znajdują się w 
osobnych pomieszczeniach, oddzieleni pancernymi szybami. Widzą 
siebie i słyszą, ale nie mogą się dotykać. Mogą ze sobą rozmawiać i 
mimo fizycznej separacji także tańczyć – muzyka, taniec pozwalają im 
znieść tę sytuację, przynajmniej jakiś czas. Kompensacją lockdownu 
są też rozmowy, ale bywają trudne, bo dotykają skrywanych rodzinnych 
tajemnic.

Wystąpili: Izabela Frąckiewicz, Izabela Walczybok, Katarzyna 
Waraksa i Zbigniew Waszkielewicz.             Fot. Żaneta Sarnecka-Roch

35 lat Teatru IOTA

Załoga giżyckiego Centrum Integracji Społecznej została jednym z 
laureatów podczas Gali Ekonomii Społecznej w Olsztynie. To właśnie 
do nich trafił Certyfikat Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup prospołecz-
ny”.

II Gala Ekonomii Społecznej w ramach VIII obchodów  Warmiń-
sko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną odbyła się 8 października 
w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w 
Olsztynie. Giżycki CIS z kierownik Małgorzatą Bogdanowicz na czele 
otrzymał prawo posługiwanie się Znakiem ekonomii społecznej „Zakup 
Prospołeczny”. Wyróżnienie – przyznane za działalność warsztatu 
gastronomicznego Baru „6” -  wręczyli: wicemarszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Jolanta Piotrowska i marszałek wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

              Fot. Cezary Piórkowski, Małgorzata Wiśniewska

Obiady z certyfikatem
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Konkurs „Miejsce przyjazne senio-
rom” to inicjatywa Giżyckiej Rady Se-
niorów we współpracy z Burmistrzem 
Giżycka, zapoczątkowana w 2019 r. 
Jego głównym celem jest wyróżnienie 
i promocja instytucji, przedsiębiorstw, 
a także organizacji, które poprzez 
stosowanie odpowiednich rozwiązań 
a r ch i t ek ton i cznych ,o fe rowan ie 
produktów, usług i zniżek 
wychodzą  poza standardową komu-

nikację z konsumentem i opierają się na zrozumieniu potrzeb osób 

III edycja konkursu „Miejsca przyjazne seniorom”
starszych. Tym samym przyczyniają się do tego, że osoby starsze 
traktowane są w sposób godny i czują się potrzebne oraz dowarto-
ściowane.

Zgłoszenia do konkursu należy składać do 15 listopada 2021 r. do 
biura Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżyc-
ku Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko zgodnie z regulaminem konkursu. 
Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela Dyrektor Cen-
trum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej Ewa Ostrowska, 
tel.  87 429 13 36, ewa.ostrowska@gizycko.pl

Ewa Ostrowska
Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

www.centrumprofilaktyki.pl , tel. 87 429 13 36

Od 1985 roku październik jest Miesiącem Świadomości Raka Pier-
si. Ogólnoświatowym symbolem akcji jest Różowa Wstążka. Z tej  oka-
zji w Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej odbyło się 
spotkanie ze Stowarzyszeniem Amazonek, z udziałem burmistrza Woj-
ciecha Karola Iwaszkiewicza, zastępcy burmistrza Cezarego Piór-
kowskiego i dyrektor CPUIS Ewy Ostrowskiej. Oprawę artystyczną 
spotkania zapewnił Zespół Belcanto Giżyckiego UTW oraz słuchaczka 
GUTW, jednocześnie członkini stowarzyszenia Maria Gamdzyk.  Spo-
tkanie było okazją do poruszenia tematów związanych z profilaktyką, 
leczeniem oraz opieką nad osobami chorymi oraz wsparciem rodzin. 
Uczestnicy spotkania zachęcają kobiety w każdym wieku, by cyklicznie 
badały się. 

Przypomnijmy, że w większości przypadków wystąpienia raka pier-
si, nie ma możliwości ustalenia jego przyczyn. Czynnikami wpływają-
cymi na podwyższone ryzyko zachorowania są m.in.: wiek, rodzinne 
występowanie raka piersi, pierwsza miesiączka we wczesnym wieku, 
menopauza w późnym wieku, późny pierwszy poród, długotrwała hor-
monalna terapia zastępcza, mutacja genów BRCA-1 i BRCA-2. Dlate-
go tak ważna jest w tym przypadku profilaktyka.

Ewa Ostrowska
Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

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

Październik miesiącem różowej wstążeczki

Miasto przypomina troszkę wielki plac budowy, ale przecież to 
chyba dobrze. Po sezonie ruszyła przebudowa mostu na Obwodówce. 
Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ruch 
odbywa się tu wahadłowo. 

W cierpliwość muszą się uzbroić mieszkańcy ulicy Nowowiejskiej, 
Kościuszki i okolic. Powstająca tu trasa rowerowa ma się ku końcowi. 

Czasu potrzeba też na zakończenie remontu boiska przy Szkole 
Podstawowej nr 1. Ale finał na pewno zadowoli młodzież. Wzorem  
dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1, które już cieszą się nowym pla-
cem zabaw. Niedługo czeka to również przedszkolaki z „Czwórki”. 

Fot. GCK, www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz

Nie narzekajmy na utrudnienia
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Nową elewacją mogą się cieszyć mieszkańcy dwóch bloków wspólnotowych (na ulicy Konarskiego i Staszica). Niebawem kolejne inwestycje 
w zasoby komunalne.                                     Fot. GCK

Pomalowane, odświeżone

26 października zawarto umowę na realizację prac budowlanych na 
placu Marszałka Piłsudskiego, który będzie pełnił funkcję reprezentacyjnych 
wydarzeń, a gdy ich nie będzie, posłuży jako płatny parking. Wykonawcą jest 
konsorcjum olsztyńskich firm, Zakład Usług Inwestycyjnych - Serwis Woj-
ciech Grochowski (lider) i Inwest - Serwis sp. z o.o. (partner). Zgodnie z umo-
wą, metamorfoza placu ma trwać nie więcej niż 300 dni i kosztować 10 mln zł.   

Nowy plac będzie dalej pełnił funkcję wygodnego parkingu, znajdzie się 
tam też jednak miejsce na zieleń i małą architekturę. Co ważne, podczas 
przebudowy, poprawiona zostanie kanalizacja deszczowa. 

Przebudowa jest możliwa dzięki środkom z konkursu organizowanego w 
ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Konkurs rozstrzygnięto 
w kwietniu. 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego 
rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwe-
stycje bliskie ludziom. RFIL to forma bezzwrotnego wsparcia dla samorzą-
dów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze 
pochodzą z funduszu COVID-19. To także ogromny impuls inwestycyjny dla 
regionów. Program w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i 
najmniejsze miejscowości. Jednym z celów wsparcia jest zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju.

Autor: Justyna Maciejewska-Kucfir, fot. GCK

Ruszą prace budowlane na placu Marszałka Piłsudskiego

25 października premier Polski Mateusz Morawiecki ogłosił 
wyniki naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Pol-
ski Ład”. Do Giżycka i okolicznych miejscowości spłynęły informa-
cje o pozytywnych rozpatrzeniach wniosków składanych w ramach 
programu. Region zyska ok. 380 milionów na realizację lokalnych 
inwestycji, a całe województwo ponad 1 miliard! Giżycko już może 
planować rewitalizację parku przy ul. Gdańskiej znanego jako „Mał-
pi Gaj” za 11 mln zł, a Starostwo Powiatowe w Giżycku przebudowę 
Al. 1 Maja za 9 mln zł.

Autor: Justyna Maciejewska-Kucfir, fot. GCK

20 milionów z Polskiego Ładu na giżyckie inwestycje 
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Serdecznie dziękuję wszystkim obecnym na wydarzeniu podsu-
mowującym realizację projektu w ramach programu „Młoda kultura 
2019 – 2021 - Warmia i Mazury” pn. Giżyckie Muzeum Cyfrowe „W 
drodze …”

W wyniku tego projektu powstało niepowtarzalne cyfrowe muzeum 
mające na celu zachowanie historii wielokulturowości regionu Warmii 
i Mazur, a w szczególności mieszkańców Giżycka i okolic. Serdecznie 
dziękuję Michałowi Jasudowiczowi, Andrzejowi Szocikowi, Annie 
Fyle, Julicie Klasse, Wierze Banaś, Marii Pietnoczka za udzielone 
wywiady, udostępnione dokumenty, fotografie. Dziękuję Ryszardowi 
Michalskiemu za wsparcie i pomoc w realizacji projektu, Mariuszo-
wi Kulisiowi za udostępnienie zdjęcia, które stało się wizytówką na-

To zaledwie początek pięknej podróży
szego projektu, Robertowi Zakrzewskiemu za przygotowanie strony 
internetowej projektu, Viktorii Petiuk za pomoc w realizacji projektu, 
Marcinowi Kozłowskiemu i Bartkowi Lutzkov za pomoc w reali-
zacji projektu. Dziękuję także panu Darkowi Nalbach za użyczenie 
wystawy fotograficznej „Lötzen wczoraj i dziś”. 

Efekty naszej wspólnej pracy (zebrane historie, zdjęcia, wywiady, 
pliki audio) można zobaczyć na stronie internetowej projektu www.gi-
zyckowdrodze.pl 

Giżyckie Muzeum Cyfrowe „W drodze...” to początek podróży... 
Mam nadzieję, że uda nam się zebrać kolejne historie. Zapraszamy do 
współpracy.              Marta Dąbrowska, dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury

Fot. GCK/Barłomiej Łuczków

 

Do Giżycka przyjechał Marinos Anastasios, reprezentujący grec-
ką wyspę Zakynthos z intencją nawiązania współpracy z Giżyckiem.  

Wstępnie uzgodniono, że wzajemna współpraca powinna obejmo-
wać przede wszystkim: wymianę młodzieży, współpracę klubów spor-
towych,  współpracę gospodarczą naszych przedsiębiorców, wspólne 
działania na rzecz środowiska. 

Nasz gość odwiedził rano burmistrza Giżycka Wojciecha Karola 
Iwaszkiewicza, a później zwiedził miasto, Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych w Spytkowie oraz gościł na sesji Rady Miej-
skiej przekazując pozdrowienia z Grecji i dziękując senator Małgorza-
cie Kopiczko za pomoc w organizacji współpracy. 

- Podziękowanie należą się również panu Adrianowi Nowierskie-
mu za świetne tłumaczenie – powiedział burmistrz Iwaszkiewicz.  - Po-
zdrawiam mieszkańców Zakynthos i... do zobaczenia. Bardzo nam miło 
i cieszymy się na tę współpracę.

Info i fot. www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz

Współpraca z Zakynthos? Czemu nie!
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W pierwszy październikowy weekend w Giżycku i okolicznych 
miejscowościach odbywała się jubileuszowa XX edycja Międzyna-
rodowych Koncertów Muzyki Cerkiewnej. W ciągu dwóch dni, na po-
szczególnych koncertach prezentowały się formacje z Polski i Ukra-
iny. Zwieńczeniem festiwalu był niedzielny koncert galowy w Giżycku, 
na którym zobaczyliśmy wszystkie zaproszone chóry. Organizatorem 
koncertów jest Zarząd Oddziału Mazurskiego Związku Ukraińców w 
Polsce i Parafia Greckokatolicka pw. Świętej Trójcy w Giżycku. Wy-
darzenie współfinansowano ze środków budżetowych miasta Giżycka.  
Mamy wielką przyjemność zaprezentować fotorelację z wydarzenia. 
Są to zdjęcia z  koncertu w Cerkwi Greckokatolickiej pw. św. Trójcy w 

Muzyka Cerkiewna brzmi już dwadzieścia lat
Giżycku oraz z koncertu galowego, który odbył się w Kościele pw. św. 
Kazimierza Królewicza.

Serdeczne podziękowania dla organizatorów, społeczności ukraiń-
skiej i wszystkich artystów:„AKWAREL” – Kruklanki, „KRYŁOS” – Ba-
nie Mazurskie, „SURSUM CORDA” – Żabin, „KAMERTON” – Giżycko, 
„COMMENDO” – Warszawa. „MODERATO” – Węgorzewo, CHÓR, 
SOBORU OPIEKI MATKI BOSKIEJ Prawosławnej Cerkwi Ukrainy – 
Dubno, „HORYCWIT” – Chór wykładowców Szkoły Sztuk Pięknych w 
Obroszynie (Ukraina).

Fot. gizycko.pl / Tomasz Karolski 
autor: Małgorzata Kulas-Szyrmer
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- Pytasz mnie czy dobrze pamiętam wydarzenia z okresu stanu 
wojennego ?

- Oczywiście!  Zwłaszcza, że przeżycia te w zasadniczym stopniu 
zaważyły na dalszym moim życiu. Każdy dzień  z grudnia 1981 roku 
wrył się głęboko w moją pamięć. Dziś wspominam te czasy sprzed 
40 lat z większym spokojem, bardziej trzeźwo oceniając wszystkie 
wydarzenia i może ta odległość  pozwala lepiej uporządkować te 
wspomnienia.

Niedzielny poranek 13 grudnia 1981 roku był mroźny, nocą na-
padało dużo śniegu. Budząc się sięgnęłam ręką aby włączyć radio. 
Była cisza. Na innej fali też cisza. Podniosłam słuchawkę telefonu 
– był głuchy. Z przerażeniem stwierdziłam, że już wiem. Stało się. 
Cała  dygotałam. Szybko ubrałam się i pojechałam do Urzędu Miej-
skiego. Tam też telefony były nieczynne, głuchy był nawet ten  z linii 
specjalnej.

W zasadzie przygotowywali nas na ten moment. Na ostatniej  
specjalnej naradzie u Wojewody, było to w końcu listopada,  mówiono 
do naczelników miast i  gmin, że władze administracyjne muszą  do-
brze obserwować działania „Solidarności”.  Widać dużą mobilizację, 
zbierająca się Krajowa Komisja Solidarności planuje ogłosić strajk 
generalny w kraju,  mogą  wystą-
pić akty przemocy, palenie komi-
tetów, czy inne dywersyjne dzia-
łania. Należy  szczególnie chronić 
wodociągi, łączność i inne obiekty 
ważne dla miasta.

Co jest ważne dla miasta? 
Wszystko jest ważne. Ważne aby 
działały kotłownie ogrzewające 
bloki mieszkalne, aby był prąd i 
woda, aby ulice były odśnieżone i 
przejezdne, a piekarnia i mleczar-
nia normalnie dostarczały swoje 
artykuły do sklepów. 

Tylko dobrze wiem, że „Soli-
darności” chodziło też o to, żeby 
ludziom żyło się lepiej. Na wszyst-
kich spotkaniach przedstawiciele 
MKZ  podnosili  sprawę realizacji 
przydziałów,  zwiększenia bu-
downictwa mieszkaniowego dla 
Giżycka i prawidłowej gospodarki 
lokalami. Tu na szczeblu miasta 
nie było wielkiej polityki, dyskusja 
dotyczyła zwykle tego, jak tutaj re-
alizować 21 postulatów zgłoszonych przez „Solidarność” w Gdańsku 
i porozumień podpisanych w  Stoczni  z Rządem.

Inna rzecz, że MZK stało się biurem  interwencyjnym ludno-
ści. Społeczeństwo  wierzyło,  że nowe związki zawodowe  szybko 
i sprawnie załatwią  wiele spraw i rozwiążą  nabrzmiałe problemy, 
zwłaszcza  socjalne. Codziennie przychodzili do Urzędu miejskiego  
przedstawiciele MZK Solidarność z napływającymi do  nich skargami 
i problemami  wymagającymi natychmiastowej interwencji.

A Generałowi chodziło o coś innego. Stan wojenny to walka z 
„kontrrewolucją”, która chce obalić władzę komunistyczną. To oskar-
żenie działaczy solidarności o nielegalną działalność. 

Milicja już wcześniej postawiona została na nogi.  To do niej na-
leżało zrobienie  rozpoznania gdzie ta opozycja szykuje przewrót, 
kto przewodzi w terenie. To milicja tworzyła główny sztab  i tylko  tam 
była łączność.

Wspomnienie stanu wojennego

Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej! 
Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. 
Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza 
znalazła się nad przepaścią. Dorobek wielu pokoleń, wzniesiony z 
popiołów polski dom ulega ruinie. Struktury państwa przestają dzia-
łać. Gasnącej gospodarce zadawane są codziennie nowe ciosy. Wa-
runki życia przytłaczają ludzi coraz większym ciężarem. Przez każdy 
zakład pracy, przez wiele polskich domów, przebiegają linie bole-
snych podziałów. Atmosfera niekończących się konfliktów, nieporo-
zumień, nienawiści – sieje spustoszenie psychiczne, kaleczy trady-
cje tolerancji. Strajki, gotowość strajkowa, akcje protestacyjne stały 
się normą. Wciąga się do nich nawet szkolną młodzież. Wczoraj 
wieczorem wiele budynków publicznych było okupowanych. Padają 
wezwania do fizycznej rozprawy z „czerwonymi”, z ludźmi o odmien-
nych poglądach. Mnożą się wypadki terroru, pogróżek i samosądów 
moralnych, a także bezpośredniej przemocy. [...] Już nie dni, lecz 
godziny przybliżają ogólnonarodową katastrofę. Uczciwość wymaga, 
aby postawić pytanie: Czy musiało do tego dojść? [...]

Tymi słowami Wojciech Jaruzelski poinformował cały świat o 
wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Była godzina 6 rano 13 
grudnia 1981 roku.  

(fragment przemówienia za:
 wikipedia.org/wiki/Stan_wojenny_w_Polsce_(1981–1983) .
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Z  budynku Urzędu Miejskiego poszłam więc do Komendy Miej-
skiej MO. Dochodziła godzina 7 rano.

W telewizji  zaczęła się transmisja przemówienia Generała Jaru-
zelskiego o wprowadzeniu stanu wojennego .

Komendant  MO miał zmęczoną twarz, widać było na niej nerwy 
i wielkie napięcie. 

Całą noc wykonywali rozkazy internowania działaczy  związko-
wych „Solidarności”.  Kobiety przewozili od razu do Gołdapi, gdzie  w 
ośrodku  Radia i Telewizji urządzony był obóz internowanych. Męż-
czyzn przewożono do innych ośrodków, część do Suwałk lub dalej 
gdzieś w głębi kraju.  Nie wszystkich, umieszczonych na listach osób 
przeznaczonych do internowania, udało się zatrzymać. Część człon-
ków  Zarządu Regionu  była delegatami na rozpoczęty w dniu 11 
grudnia  zjazd Krajowej Komisji i wyjechała do Gdańska.

Komendant  MO  przekazał mi wiadomość, że do Giżycka jedzie 
już kurier z decyzjami Wojewody, określającymi tryb postępowania i 
pracy administracji państwowej w sytuacji ogłoszonego stanu wojen-
nego. Musiałam iść do Urzędu Miejskiego.

Na ulicy 1 Maja zobaczyłam kilka jadących samochodów wojsko-
wych. To wojsko miało teraz zabezpieczać ład i porządek w kraju.  

W zasadzie to już ponad miesiąc 
wcześniej wszędzie działały woj-
skowe grupy, nadzorujące dzia-
łalność urzędów, instytucji a także 
przedsiębiorstw państwowych.

Powołane zostały  Tereno-
we Grupy Operacyjne złożone z  
przedstawicieli wojska, wyposa-
żone w daleko idące kompetencje 
odnośnie zarządzania. 

W centrum uwagi było zaopa-
trzenie miasta. Dotkliwe braki w 
sklepach, zwłaszcza mięsa, ma-
sła, mydła, uniemożliwiające reali-
zację przydziałów kartkowych wy-
woływały uzasadnione pretensje  
ludności. Wszystkiemu była winna 
władza. Cała nadzieja na zmianę, 
poprawę tego stanu wiązana była 
z  „Solidarnością”. 

W budynku Urzędu Miejskiego 
było jeszcze pusto i cicho. Przy-
stąpiłam  do  realizacji procedury 
zwołania pracowników. Zaraz  zja-
wił się mój  zastępca  vice-naczel-

nik i zaczęli się zgłaszać kolejni pracownicy.
Zrobiłam naradę informując wszystkich o obowiązujących od tej 

chwili nowych przepisach, nowym regulaminie pracy w  urzędzie, no-
wych obowiązkach i pilnych zadaniach do wykonania. W naradzie 
uczestniczyli  też  członkowie wojskowej grupy operacyjnej, przy 
drzwiach urzędu i w holu znaleźli się wojskowi  wyposażeni w broń. 
Komisarze wojskowi czuwali, bez ich wiedzy nie można było zwołać 
żadnej  narady.

Przybyły z Suwałk kurier  przywiózł nowe dokumenty i przekazał 
pilne zadania do realizacji. Pierwszym z nich było polecenie wkro-
czenia do  siedziby  Międzyzakładowej Komisji Solidarności, wy-
wiezienie   i zabezpieczenie dokumentów,  wydawnictw, druków, a 
także zabranie maszyn do pisania i powielaczy. Lokal Solidarności 
znajdował się na ul. Olsztyńskiej. Mieścił się tu Zarząd Regionu, bo 
Giżycko było jednym z najaktywniejszych  ośrodków Solidarności w 
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województwie suwalskim. Trzeba tu dodać, że i członkowie Zarządu 
Regionu byli głównie z Giżycka. Mocno kłuło w oczy władzom woje-
wódzkim, że siedzibą MZK było Giżycko. Działalność związków za-
wodowych została zawieszona. Również w  zakładach pracy  wojsko 
i MO przejmowało i zabezpieczało dokumenty Komisji Zakładowych. 
Jedną z liczniejszych organizacji związkowych była Komisja Zakła-
dowa w służbie zdrowia. Do Solidarności zapisali się chyba wszyscy 
lekarze i większość pielęgniarek. Przewodnicząca Komisji Zakłado-
wej przy  szpitalu została tej nocy internowana.

W Urzędzie zabezpieczeniem dokumentacji naszej zakładowej 
Solidarności   zajęło się wojsko. Wszystkie akta spakowano i złożono 
w zaplombowanym pokoju.

Nowy  regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego zobowiązy-
wał do wprowadzenia stałych dyżurów,  należytego zabezpieczenia  
pomieszczeń, zapewnienia łączności przez posłańców, podstawienia  
samochodów do dyspozycji  naczelnika i  pełnomocnika Wojskowej 
Rady Ocalenia Narodowego  zwanego Komisarzem.

Na ludność spadły ograniczenia w zakresie swobodnego poru-
szania się, wprowadzona została godzina policyjna, myśliwi musieli 
zdać wszelką posiadaną broń do depozytu, to samo dotyczyło krótko-
falówek i innych urządzeń nadawczo-radiowych. Nałożono cenzurę 
na listy i przesyłki pocztowe, a później wprowadzono też kontrolę  
rozmów telefonicznych. Obowiązywało ograniczenie poruszania się 
bez przepustek poza teren miasta,  a także  konieczność posiadania 
przy sobie dowodu osobistego.

Przepustki indywidualne wydawał Urząd Miejski.  Bardzo szybko 
zgłosili się po przepustki lekarze, zwłaszcza  pełniący dyżury w po-
gotowiu ratunkowym.  Przyszedł też proboszcz Parafii św. Brunona  
po przepustkę upoważniającą do poruszania się po mieście  po godz. 
20,  tj. po tak zwanej godzinie policyjnej.

Komisarz wojewódzki  przyjechał do Urzędu Miejskiego o godz. 
17  i zlecił zwołanie narady dyrektorów i prezesów, celem przekaza-
nia im zadań wynikających z dekretu Rady Państwa o wprowadzeniu 
stanu wojennego na terenie całego kraju.

Powiadomienie wszystkich przez posłańców wymagało czasu. 
Ostatecznie narada rozpoczęła się o godz. 21.30.

Sala konferencyjna  urzędu zapełniła się szczelnie, brakowało 
nawet krzeseł. Twarze przybyłych były poważne, skupione,  rozma-
wiano szeptem w oczekiwaniu na komunikaty. Po odczytaniu dekretu  
Rady Państwa Komisarz wojskowy przedstawił zadania. Dotyczyły 
one głównie poleceń dla  jednostek obrony cywilnej i dyrektorów 
przedsiębiorstw oraz instytucji. Chodziło o utrzymanie produkcji w 
zakładach pracy, zabezpieczenie stacji wodociągów, zapewnienie 
ogrzewania  mieszkań co ściśle wiązało się z dostawami opału i 
rozdział towarów reglamentowanych. To był grudzień, zbliżały się 
Święta Bożego Narodzenia,  a tymczasem  przydziały podstawowych 
artykułów nie pokrywały zapotrzebowania.

Z informacji wynikało, że skup żywca jest tak niekorzystny, że 
mięsa zabraknie na pokrycie wydanych kartek. Podobnie  zbyt małe 
są przydziały na miasto i województwo ryb i przetworów rybnych, 
tłuszczu, serów twardych, słodyczy, a także mydła i proszków do pra-
nia. Komisarz nakazuje walczyć ze spekulacją, tylko jak ?

Wobec administracji terenowej Komisarz wielokrotnie podkreślał 
istotę jedno-osobowej odpowiedzialności  za realizację wszystkich 
zadań. I tych dotyczących poprawy zaopatrzenia ludności, łagodze-
nia trudności zimowych, sprawnego działania służby zdrowia, funk-
cjonowania transportu. Wypowiedzi były podniosłe, zadania ogrom-
ne, tylko środków na ich wykonanie nie było.

W poniedziałek 14 grudnia 1981 roku  Urząd Miejski w zasadzie 
pracował normalnie. Jednak żadnych interesantów nie było.  Na te-
renie  urzędu widać było wojskowych w mundurach, byli uzbrojeni. 
Wyglądało to groźnie. Telefony nadal milczały. Jeszcze w ubiegłym 
tygodniu w Urzędzie był ruch jak na dworcu. Zwykle z rana przy-
chodzili członkowie  Zarządu MZK by omówić gorące sprawy wyni-
kające z  różnych interwencji. Wspólnie z  zastępcą  radziliśmy jak 

rozwiązać  zgłaszane bolączki. Muszę  przyznać, że dobrze nam się 
współpracowało ze związkowcami z „Solidarności”. Było wzajemne 
zrozumienie i wspólna troska.

W ten poniedziałkowy ranek w mieście panował spokój, sklepy 
były otwarte, mleczarnia i piekarnia  dostarczyły towary,  ulice były 
odśnieżone, panował normalny ruch. Na godz.14 przygotowywaliśmy 
meldunek do Wojewody o wykonaniu zadań. W teren poszły ekipy 
kontrolne sprawdzające zaopatrzenie w handlu, wizytujące hotele i 
internaty pod kątem możliwości dodatkowego zakwaterowania służb 
ORMO,  zabezpieczenia powielaczy w zakładach pracy,  kontroli sta-
nu zatrudnienia obecnych i nieobecnych w pracy. Nie było żadnych  
zakłóceń, nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło.

Udostępniono nam centralę wojskową, która była upoważniona 
do łączenia telefonów z pogotowiem, zakładem energetycznym. PKP, 
PGKiM, Strażą  Pożarną i Prokuratorem.

We wtorek 15 grudnia przywieziony został  biuletyn Woje-
wódzkiego Sztabu Informacji  w Suwałkach,  zastępujący Gazetę 
Współczesną, której  codzienne wydawanie zostało zawieszone.  
„Wiadomości” zawierały opublikowane  zarządzenia Wojewody, 
zasady reglamentacji artykułów spożywczych i przemysłowych, 
urzędowe komunikaty regulujące  sprawy związane z podróża-
mi ludności, obowiązkiem natychmiastowego meldowania się w 
nowym miejscu, a także informacje  MO o stanie bezpieczeństwa 
w województwie i popełnionych wykroczeniach, które dotyczyły 
głównie nieprzestrzegania godziny policyjnej. Sądy i Kolegia dzia-
łały w przyśpieszonym  trybie, wydając orzeczenia  i wymierzając 
kary.

Już pierwszy  biuletyn zawierał  informacje personalne, poda-
jące do publicznej wiadomości fakty odwołania ze stanowisk wielu 
kierowników  zakładów pracy  i  kilku naczelników gmin. Słowem 
zaczęły się czystki i pozbywanie się pracowników  zbyt zaangażo-
wanych w  działalności Solidarności. Nie ominęło to kierownictwa  
naszego Urzędu Miejskiego.

Stan wojenny spowodował, że świat  zawalił się wielu osobom. 
Tym   internowanym i  tym wyrzuconym z pracy, których życie zna-
lazło się nagle na zakręcie. Pomimo wszystko młodsi mieli nadzieję  
na zmianę tej sytuacji i  wierzyli w zwycięstwo  „Solidarności”. Mieli 
rację, ale trzeba było na to poczekać jeszcze kilka lat.  Stan wojenny 
odwołany został po 580 dniach, było to 22 lipca 1983 roku. Pełne 
zwycięstwo przyszło w czerwcu 1989 roku.

Spisała Irena Berentowicz, Naczelnik Miasta Giżycka, w  latach 1975 
– 1981.

 

Okolicznościowe przemówienie Ireny Berentowicz, naczelnik miasta, 
do giżyckiej młodzieży podczas obchodów Międzynarodowego Roku 
Dziecka w Giżycku, czerwiec 1979 r. 
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16 CZTERY ŁAPY

Zanim wybierzesz któregoś z nas…
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 niechcia-
ny 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

Maks, 14-letni piesek średniej wielkości. 
Przyjazny i wesoły, lubi kontakt z ludźmi, do-
brze toleruje inne pieski. 

Bobek, 8-letni piesek średniej wielkości, bar-
dzo miły i spokojny. Lubi spacery, bardzo się 
przywiązuje. 

Kiemlicz, 16-letni pies średniej wielkości. 
Miły i przyjazny, lubi spacery. 

Sylwia Najsztub z Fundacji Duch Leona poprowadziła pod koniec października warsztaty dla chętnych do wolontariatu w giżyckim schro-
nisku. Była to znakomita okazja do podniesienia swoich umiejętności w kontaktach z psami oraz zobaczenia fachowca podczas „pracy”. Warsztaty 
trwały trzy dni, wzięło w nich udział kilkanaście osób i ponad sto psów. Do Giżycka przyjechali doświadczeni wolontariusze z całego kraju, by 
pokazać chętnym, w jaki sposób opiekować się podopiecznymi schroniska.                         Fot. www.facebook.com/gizyckoadpocje.psow

Czworonogi pod okiem fachowców
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1

2
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4

5

6

7

8

9

10

1. Dziwak, ekscentryk

2.  Ideały danej grupy społecznej

3. Wstępne rozgrywki sportowe

4. Wyraża szacunek

5. Ciuszek, szmatka

6. Mądry doradca

7. Imię Umer, piosenkarki

 8. Miękki metal o symbolu Sn

9. Do odrobienia w domu

10. Ochrania głowę strażaka

Prosimy o wysyłanie hasła z krzyżówki na adres: redakcja@gizycko.pl do 20.11.2021r.

Spośród wszystkich poprawnych odpowiedzi rozlosujemy pakiet - niespodziankę z

gadżetami! Zwycięzcę ogłosimy w kolejnym numerze Mojego Giżycka.

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru poprawnie rozwiązało 18 osób, brzmi ono

NAUCZYCIEL. Dziękujemy za nadesłane odpowiedzi, nagrodę otrzymuje p. Artur (zapraszamy 

po odbiór nagrody do sekretariatu GCK, szczegóły w wiadomości mailowej). Gratulujemy!

W Giżycku działa Stowarzyszenie BRAT KOT prowadzące autorski 
„Program Kociętnik”. Pod opieką stowarzyszenia przebywają koty ma-
rzące o własnym domu.  Jeśli brakuje Ci pupila i chcesz zapewnić mu 
dom pełen ciepła, odwiedź stronę stowarzyszenia, gdzie publikowane 
są aktualne zdjęcia i informacje o kotach szukających domu.    

Program Kociętnik utrzymywany jest: z dotacji miasta – granty, ze 
składek członków Giżyckiego Stowarzyszenia BRAT KOT, z dobro-
czynności, ze zbiórki publicznej Nr 2014/1460/OR.

Konto: 35 1020 4753 0000 0602 0101 9074 
Konto dla zagranicy: PL3510204753

Giżyckie Stowarzyszenie BRAT KOT, KRS: 0000512848
NIP: 8451984534, REGON: 281604622 

Autor: Justyna Maciejewska-Kucfir
Fot.https://www.facebook.com/KociakiBezdomniaki/photos/pcb.44

63116083816397/4463115287149810/

Jak adoptować kota w Giżycku?
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Podmokły, wiosenny las jest piękny i niewdzięczny jednocześnie. 
Uroki, widoki i krajobrazy jak z bajki. Podłoże z kolei i warunki do 
przemieszczania się skrajnie nieprzyjemne i niedogodne. Nieprzysto-
sowany do przesuwania się po tak grząskim gruncie, męczyłem się i 
przeklinałem w myślach. Wysiłek to pot, a pot to też muchy i komary, a 
muchy i komary to już zupełna rozpacz i udręka. Ale nic nie zrazi miło-
śnika ptaków żądnego przygód i nowych obserwacji. Nagle dostrzegam 
daleko pod drzewem coś większego, i coś niewątpliwie żywego. Nie 
jest to jednak ptak. Ale co to jest,  nie wiem, ni pies, ni wydra. Kilka 
kolejnych kroków i sprawa stała się jasna. Na rozgrzebanej ściółce, w 
cieniu leżał sobie grzeczniutko malutki łoszak, pewnie kilkutygodniowy. 

Długimi uszami namierzał mnie jak radarami, jednak spokój, ufność i 
opanowanie przeważało w jego zachowaniu. Zbliżyłem się nieco, by 
udokumentować to spotkanie. Jednak w chwili, gdy znajdowałem się 
kilka metrów od łoszaka, zarośla tuż za mną zaczęły falować, rozległ 
się trzask łamanych gałęzi, a rozmiękczone podłoże zatrzęsło się jak 
przy przejeżdżającej lokomotywie. Coś fuknęło, coś parsknęło, a boha-

Przeganiany przez zwierzęta
W ciągu jednego dnia zostałem przegoniony przez 
bardzo duże zwierzę i przez bardzo malutkie zwierzę. 
To był późnowiosenny poranek. Jedno stworzenie 
było pięć razy cięższe ode mnie, drugie z kolei kilka 
tysięcy razy lżejsze. Mimo tak krańcowych kategorii 
wagowych, w obu przypadkach ustąpiłem pola. Takie 
przygody tylko na Mazurach!!!

terski fotograf już w odwrocie. Co ciekawe, drogę powrotną pokonałem 
trzy razy szybciej, z niewątpliwie imponującym czasem. Wytłumacze-
nie jest proste. Matka jest tylko jedna i z matką się nie zadziera. Tym 
bardziej kiedy taka mama waży ze 400 kilogramów i w ewentualnej 
obronie swojego malucha może wyrazić swój gniew. Nie miałem jednak 
zamiaru testować granic cierpliwości klępy. Stąd też natychmiastowy 
odwrót. 

Przysiadłem, żeby odpocząć na powalonym pniu drzewa. Inten-
sywne przemieszczanie po śliskim i niestabilnym gruncie dało się we 
znaki. Piękny to był zakątek ze starodrzewiem, omszonymi kłodami, 
powywracanymi do góry korzeniami, wykrotami. Trochę inna, piękniej-
sza bajka. Relaks, stagnacja, cisza i spokój. Ale coś tam jednak się 
dzieje, jakiś ruch, jakieś nerwy, jakiś terkot. Dwa metry od mnie, na 
sąsiednim powalonym pniu, wyczuwałem napięcie i irytację. Co to, kto 
to? Nagle na górę kłody wyskakuje stworzenie niewiele większe niż 
pudełko zapałek. Podskakuje, zadziera ogon, przelatuje z lewej stro-
ny na prawą i na odwrót. Szybki jak błyskawica, rozjuszony jak polityk 
po przegranych wyborach. I do tego głośno strzyka! A jak strzyka to 
musi być strzyżyk, w dodatku mocno poirytowany, żeby nie powiedzieć 
dosadniej. Jeden z naszych najmniejszych ptaków. Zadzierając w ner-
wach swój krótki ogonek do góry podkreślał krępą, krągłą sylwetkę. 
Zauważyłem jednak, że wizerunek ptaka wzbogacają… jakieś wąsy. 
Długie, zwisające pod dziobem, jak u Marszałka Piłsudskiego. Ptak z 
zarostem? To byłaby osobliwość. Okazało się szybko, że to sztuczny 
wąsik. Strzyżyk nazbierał pełen dziób mchu, którego nie chciał się po-
zbyć, mimo awanturniczej postawy. Wszystko się zatem wyjaśniło. Mia-
łem przed sobą samca strzyżyka , który był trakcie budowy gniazdka i 
to pewnie w zaawansowanej fazie, a ja po prostu przysiadłem w miej-
scu utrudniającym robotę. Nic dziwnego, że u ptaszka irytacja sięgnęła 
zenitu. On się produkuje, gimnastykuje, a tu taki olbrzymi leniuch siedzi 
i blokuje. Samce strzyżyków to cwaniaki. Potrafią w sezonie wiosen-
nym wybudować kilka gniazdek i później próbują do każdego zaprosić 
jakąś partnerkę. A najchętniej swoje budowle sytuują w niewidocznych 
miejscach w korzeniach, wykrotach, powalonych drzewach. Nie było 
co dalej utrudniać i przeciwstawiać się dla pełnego temperamentu i 
wiosennego testosteronu strzyżyka. Na szczęście przynajmniej w tym 
przypadku nie musiałem oddalać się tak pospiesznie!

Krzysztof Pawlukojć
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Pod koniec września, w Poznaniu odbyły się Targi Regionów i Pro-
duktów Turystycznych Tour Salon. Było tam również Giżycko - wspólnie 
z Gdańskiem, Opolem i Lublinem promowaliśmy kartę turysty TripPass 
i nasze cztery wspaniałe miasta.

Trzy dni targów to intensywny czas promocji zarówno turystycz-
nego projektu - karty TripPass, jak również czterech miast współtwo-
rzących tę wyjątkową inicjatywę. Mieliśmy okazję zaprezentować kartę 
turysty szerokiemu gronu odwiedzających targi w Poznaniu.

Była to także doskonała okazja do przedstawienia licznych walo-
rów turystycznych Giżycka - opowiadaliśmy o naszych jeziorach, że-
glowaniu, trasach rowerowych i spacerowych, zabytkach, a także sma-
kołykach (gości częstowaliśmy sękaczem firmy „Mark” i konfiturami z 
„Królestwa Lady Margot”). Targi Tour Salon dały również możliwość 
nawiązania bardzo cennych kontaktów, m. in. z Polską Organizacją 
Turystyczną oraz Śląską Organizacją Turystyczną, dzięki którym bę-
dziemy mogli jeszcze szerzej promować Giżycko.

Podczas targów w Poznaniu zostały wręczone nagrody w ramach 

Głośno o „Czystej” z Giżycka
X edycji konkursu Róża Regionów.  Jury konkursu zdecydowało się 
docenić projekt TripPass nadając mu wyróżnienie w kategorii „Projekt 
specjalny”.

Wspólny wysiłek Gdańska, Giżycka, Lublina i Opola zo-
stał zauważony i doceniony. To właśnie współpraca, która będzie 
się rozwijać, przyniosła wszystkim czterem miastom ten sukces. 
Konkurs Róża Regionów organizowany przez Wiadomości Turystycz-
ne zwraca uwagę na jakość promocji naszego kraju poprzez ekspercką 
ocenę wydawnictw promujących miasta, regiony i produkty turystyczne.

Z pełną listą laureatów można zapoznać się na stronie:
 wiadomosciturystyczne.pl/roze_regionow_dla_najlepszych_.html
Do konkursu zgłosiliśmy także nasz projekt propagujący picie kra-

nówki „Czysta Giżycka” i choć nie zdobyliśmy wyróżnienia, to właśnie 
o „Czystej Giżyckiej” mówiono podczas uroczystego otwarcia gali - 
podając naszą akcję za wzór promocji turystycznej miasta pod kątem 
ekologii. Bardzo miło było słyszeć te słowa ze sceny. Katarzyna Zadroga

Fot. gizycko.pl | K.Zadroga, M.Kulas-Szyrmer 
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Profesor Tadeusz Niedźwiecki. Zmarł w listo-
padzie 2020 r. Śp. 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 wychowa-
nia młodych pokoleń, zaszczepienie w młodzieży ideałów ponadcza-
sowych i osiągnięcia jego podopiecznych w konkursach, olimpiadach,  
za działalność na rzecz aktywnego wypoczynku został odznaczony 
medalem za szczególne zasługi dla Miasta.

Irena Koleśnik. Zmarła w listopadzie 2020 r. 
Giżycczanka, wyjątkowa postać, a przede wszyst-
kim wspaniała nauczycielka historii.

Pani Irena poświęciła swoje życie historii, 
przekazując cenną wiedzę wielu młodym pokole-
niom w giżyckim Liceum Ogólnokształcącym im. 

Wojciecha Kętrzyńskiego w latach 1959 - 2001.
Potrafiła zachęcić do zgłębiania zawiłych meandrów naszej historii, 

nawet tej skrzętnie unikanej w programach nauczania. Jej nietuzinko-
wa postać pozostanie na zawsze w pamięci wdzięcznych uczniów, na-
uczycieli, rodziców, przyjaciół, a także znajomych.

 
Wacław Wasiela. Zmarł 27 stycznia. Wielo-

letni Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego 
Szkolnego Związku Sportowego.

Organizator wielu zawodów sportowych w róż-
nych dziedzinach. Popularyzował sport i zdrowy 
tryb życia. Młodzi ludzie byli dla Niego napędem 
do rozwijania, kształtowania oraz krzewienia mło-
dzieżowego sportu na Warmii i Mazurach.

Szymon Markiewicz. Odszedł w lutym, w 
wieku 15 lat. Szymon, uczeń szkoły podstawowej 
nr 7 kochał gry, a jeszcze bardziej budować profe-
sjonalne konstrukcje z klocków lego. 

Pamiętamy go jako dzielnego, wspaniałego, a 
przede wszystkim bardzo walecznego nastolatka. 

Tadeusz Drzazga. Zmarł 6 marca. Prezes 
Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Polskich 
Dzieci Wojny Oddziału Terenowego w Giżycku.

Swoją postawą i działaniami krze-
wił oraz umacniał  patriotyzm, a także hi-
storię Polski. Uczestniczył w wielu wyda-

rzeniach patriotycznych, reprezentując godnie Stowarzyszenie 
Polskich Dzieci Wojny. Śp. Tadeusz Drzazga działał aktywnie na rzecz  
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Henryk Falkowski. Odszedł 10 marca. Pre-
zes Warmińsko-Mazurskiego Okręgu Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Pasjonat historii. Przekazywał młodzieży 
prawdziwe dzieje Polski. Znakomity pedagog i 
wychowawca młodego pokolenia. Ściśle współ-
pracował z Instytutem Pamięci Narodowej Dele-
gaturą w Olsztynie, który tymi słowami wspomina 
wspaniałego człowieka. Śp. Henryk Falkowski w 

wieku 56 lat przegrał walkę z trudnym przeciwnikiem – COVID-19.

Odeszli od nas Anna Wasilewska. Odeszła nagle 6 
kwietnia. Posłanka Platformy Obywatelskiej, 
Samorządowiec i Społecznik. 

W IX kadencji Sejmu pełniła funkcję zastępy 
przewodniczącego Komisji ds. Petycji. Była też 
członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu. Należała 
również do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

dr Jadwiga Borkowska-Żurek. Odeszła w 
czerwcu. Prezes Zarządu Oddziału Towarzystwa 
Przyjaciół Grodna i Wilna. 

Organizatorka obchodów rocznic walk o Wilno. 
Pani Jadwiga z pieczołowitością pielęgnowała pamięć 
o tamtych czasach i w pięknych rozmowach przekazy-
wała nam relacje w swoich osobistych wspomnieniach. 

Tadeusz Zdanowicz. Zmarł 9 kwietnia. Eme-
rytowany, wieloletni Dyrektor Urzędu Żeglugi 
Śródlądowej w Giżycku.

Żeglarz, przyjaciel żeglarzy, niesłychanie 
ciepły i pomocny człowiek.

Antoni Sokołowski. Zmarł w sierpniu. Dy-
rektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku w 
latach 2001 - 2012. 

Śp. Antoni Sokołowski działał aktywnie na 
rzecz animacji i edukacji kultury. Swoją postawą 
i działaniami krzewił oraz umacniał kulturę czytel-
nictwa w regionie. Nieustannie dążył do rozwoju 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku z myślą 
o sympatykach dobrej książki i integracji środowi-
ska bibliotekarskiego. 

Jerzy Porębski. Zmarł 19 sierpnia w wieku 82 
lat. Najbardziej znany szantymen w Polsce - pie-
śniarz, marynarz, wyspiarz, autor piosenek o tema-
tyce żeglarskiej, zwłaszcza najsłynniejszej, kultowej i 
ponadczasowej polskiej szanty „Gdzie ta keja”.

Był współzałożycielem i wieloletnim człon-
kiem legendarnej polskiej grupy szantowej Stare 
Dzwony. Z wykształcenia doktor oceanografii bio-
logicznej. Od początku powstania największego 
Polskiego Festiwalu Szantowego w Giżycku, w 

niesamowitej scenerii amfiteatru Twierdzy Boyen, śp. Jerzy zawsze za-
szczycał nas swoją obecnością, rozpieszczając nas dźwiękiem gitary i 
głosu, stając się ikoną Szant w Giżycku.

por. Józef Kuźnicki ps. „Miś”. Zmarł 24 sierpnia 
w wieku 92 lat. Pożegnaliśmy bohatera, Żołnierza AK.

Swoją postawą i działaniami krzewił oraz umacniał  
patriotyzm,  a także historię Polski. Uczestniczył w wie-
lu wydarzeniach patriotycznych, reprezentując godnie 
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Uczestnik 
akcji „Burza” – walki o wolność i niepodległość Polski.

Andrzej Morski. Zmarł nagle 12 września. Gi-
życczanin, właściciel firmy „Zakład Usługowy Robo-
ty Ogólnobudowlane i Tereny Zielone”. 

Wieloletni współpracownik Urzędu Miejskiego, 
wykonawca wielu niezbędnych inwestycji na terenie 
naszego miasta, mocno zaangażowany w realiza-
cję miejskich przedsięwzięć. 

Autor: Justyna Maciejewska-Kucfir, fot. archiwum  www.gizycko.pl
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Ach... cóż to był za wieczór! 28 października, tuż przed długim 
weekendem w Giżyckim Centrum Kultury zagościł nietuzinkowy duet 
aktorski. Piotr Szwedes wraz z Mikołajem Roznerskim wcielili się w 
postaci ze spektaklu Harolda Pintera „Niemy kelner“ w reżyserii Woj-
ciecha Malajkata. Ta czarna komedia, podszyta groteską a nawet 
thrillerem rozpaliła giżycką publiczność. Oscylowanie między absur-
dem a rzeczywistością, śmiechem a tragedią mogło zakończyć się 
tylko jednym – gromkimi brawami.

„Niemy kelner“ to sztuka z pogranicza Orwellowskiej rzeczywisto-
ści i rasowego kryminału, w którym rządzi tajemniczy „dyspozytor“, 
czyli Wielki Brat. Dzięki jednak dość mięsistemu połączeniu powyż-

Teatr absurdów Harolda Pintera
szych z elementami humoru, sztuka staje się przystępna dla każdego.

Doskonała gra aktorska sprawiła, że widz od pierwszych scen 
zatapiał się w świat Pintera. Wzajemne oddziaływanie na siebie – 
Szwedesa i Roznerskiego, ale również tych dwóch na publiczność 
sprawiała, że na sali czuć było magię z klasycznym sznytem teatral-
nym w tle.

Wszystko to sprawiło, że Ci, którzy postanowili wybrać się w ten 
czwartkowy jesienny wieczór do Giżyckiego Centrum Kultury nie 
mogą żałować swej decyzji, ponieważ mieli okazję obejrzeć bardzo 
dobry teatr przez duże „T“.   

                 Tekst i fot. Żaneta Sarnecka-Roch

15 października w Warsztacie Zbrojmistrza Twierdzy Boyen miał miejsce wernisaż wyjątkowej wystawy.
„Świat moich barw“ to wystawa Doroty Jakackiej, uzdolnionej malarki, która jak sama opowiada o swojej sztuce ma na celu przełamanie 

codziennej rutyny i sprzeciw wobec marazmu dnia powszedniego. W tym celu, artystka nie stroni od eksperymentów z kolorem oraz formą. Każde 
jej dzieło jest wyjątkowe, ponieważ inspiracje czerpie ona z wielu dziedzin sztuki. Radość tworzenia pozwala jej poznawać rzeczywistość poprzez 
obserwację niezmąconą narzuconymi schematami. Jak dziecko – w pewien sposób dziewiczym spojrzeniem interpretuje świat na płótnie.

Na zakończenie wernisażu wysokiej klasy koncert dała grupa Masovia Jazz Quintet. Wystawę można oglądać do 15 listopada.
Tekst i fot. Żaneta Sarnecka-Roch

„Świat moich barw“ – wernisaż prac Doroty Jakackiej



22 SPORT

Społeczny Klub Sportowy INEX działa od  2001 r. (do 2019 pod na-
zwą SMOLBUD). Podstawową działalność prowadzi sekcja brydżowa. 
Członkami Zarządu są Paweł Czacharowski,  Marek Słowikowski i 
Zygmunt Raczkowski. W ramach tej działalności w każdy wtorek o 
godz. 17.00 w Klubie Seniora spotykają się brydżyści z Giżycka i Wę-
gorzewa (czasem też odwiedzają nas brydżyści z Warszawy, Pisza, 
Olecka i innych miejscowości) i rozgrywamy turnieje brydża sportowe-
go. Uczestniczy w nich 10 – 18 par.  Aktywnych brydżystów grających 
w Giżycku w brydża sportowego jest ok.  50. Klub INEX występuje w 3 
lidze brydżowej.  W tym roku zajęliśmy trzecie miejsce w tych rozgryw-
kach.  Najlepszy Giżycki brydżysta – Henryk Łakomski - występuję w 
rozgrywkach I Ligii, w których reprezentuje klub VĘGORIA (klub spon-

Brydż na osiemnaście par

sorowany przez  Miasto Węgorzewo).
W celu zwiększenia popularności tego sportu, pokazania że 

jest on dostępny dla każdego niezależnie od wieku czy wyko-
nywanego zajęcia – postanowiliśmy w tym roku  zorganizować 
warsztaty brydżowe, dla tych którzy nigdy nie grali w brydża, 
jak i dla tych, którzy mają niewielkie doświadczenie w tej grze. 
Zajęcia prowadzi Henryk Łakomski. Mamy nadzieję, że uczestni-
cy warsztatów poszerzą grono uczestników naszych wtorkowych 
spotkań.  Zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne spotkanie 
warsztatowe w Klubie Seniora. Szczegóły: Paweł Czacharowski, 
tel. 608 411 847.

Tekst i fot. SKS SMOLBUD
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Zespół UKS „Czwórka” Giżycko ponownie zdobył tytuł Mistrza 
Województwa. Podopieczne Iwony Kochanowskiej w III Jesiennym 
Turnieju Piłki Siatkowej Młodziczek pokonały rywalki z sześciu miast. 
W zawodach wzięły udział młode siatkarki (rocznik 2007 i młodsze) z 
Kętrzyna, Mrągowa, Braniewa, Zambrowa-Wasilkowa, Ełku i Giżycka. 
Mecze rozegrano w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i w sali 
Liceum Ogólnokształcącego nr 2. A oto ostateczna kolejność:
I miejsce UKS „Czwórka Giżycko” 1
II miejsce Rekord Zambrów Set Wasilków
III miejsce MKS MOSiR Kętrzyn 1
IV miejsce SPS Sparta Braniewo
V miejsce UKS „ Czwórka Giżycko 2
VI miejsce MKS MOSiR Kętrzyn 2
VII miejsce MUKS Omega Mrągowo
VII miejsce UMKS Mikro Ełk
Nagrody Indywidualne: MVP Oliwia Jankowska
Najlepsza rozgrywająca: Patrycja Gach
Najlepsza środkowa : Weronika Wiaksa
Najlepsza przyjmująca: Amelia Florczak
Najlepsza libero: Julia Kędzierska

Mistrzynie Województwa z Giżycka

Najlepsze zawodniczki swoich drużyn: Lena Poczynek, Hanna 
Parzyk, Olga Mazurek, Roksana Niewiadomska, Patrycja Jankow-
ska, Wiktoria Gagdzis, Julia Płochowska i Julia Kołodziej.

Fot. UKS „Czwórka” Giżycko

W październiku odbył się w Szczytnie Turniej Finałowy Mistrzostw 
Województwa Szkół Podstawowych w Koszykówce 3x3. Drużna re-
prezentująca Szkołę Podstawową nr 3 w Giżycku w składzie: Jakub 
Grzegorczuk, Oliwier Uss, Leon Zubowicz, Kacper Tomaszewicz 
pod opieką Miłosza Kołodziejczyka zdobyła tytuł Wicemistrzów Wo-
jewództwa.

W bardzo trudnym, stojącym na wysokim poziomie turnieju finało-
wym udział wzięło osiem drużyn, głównie klas sportowych. Reprezen-
tanci SP 3 w Giżycku ulegli jedynie, świetnie dysponowanym w tym 
dniu, koszykarzom z SP 1 w Mrągowie. 

Powtórka sprzed dwóch lat
Drużyna niewielkiej, jakby nie było, szkoły z Giżycka, w praktycznie 

nie zmienionym składzie, powtórzyła sukces z listopada 2019 r. Wtedy 
to została Mistrzami Województwa. Był to ostatni turniej organizowany 
przed pandemią.                         Info i fot. KKS Vigors Giżycko

Niemal ta sama ekipa z tytułem Mistrzów Województwa (rok 2019)
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Na giżyckim  lodowisku odbyła się druga edycja Ogólnopolskich 
Zawodów Rankingowych. Rywalizowało 173 zawodników z 14 klubów 
z Polski i jeden z Kanady.

Bardzo przyjemnymi momentami były wizyty na lodowisku między 
innymi burmistrza Wojciecha Karola Iwaszkiewicza i wiceburmistrza 
Cezarego Piórkowskiego, jak również prezesa Polskiego Związku Ły-
żwiarstwa Szybkiego Rafała Tatarucha i dyrektora biura PZŁS Rafała 
Grążawskiego. 

Prezes PZŁS wręczył nagrody wyróżnienia dla trenerów i ludzi za-
służonych dla rozwoju łyżwiarstwa szybkiego w Giżycku, zarówno dla 
toru długiego jak również krótkiego. Otworzył też oficjalnie zawody i był 
na dekoracjach wielobojowych wszystkich kategorii wiekowych. 

17 zawodników z Giżycka startowało we wszystkich kategoriach 
wiekowych. Dla niektórych były to pierwsze zawody w życiu. Staś Pią-
tek (6 lat) startował ze starszymi kolegami i zaliczył swoje pierwsze ży-
ciówki przy wielkim dopingu zarówno publiczności, jak również swoich 
„rywali” z toru. W tej samej kategorii startowała również Julcia Uszyłło 
i zdobywając jeden srebrny medal, zajęła w wieloboju trzecie miejsce.

W kategorii Juniorek E startowała również po raz pierwszy Jagoda 
Borkowska i pomimo upadku potrafiła się podnieść i startować na na-
stępnych dystansach.

Pięknie wyglądała dekoracja tej kategorii na dystansie 222 m, gdzie 
pierwsze trzy miejsca zajęły dziewczynki z Giżycka. Julka Wawer, 
Zosia Piątek i Ania Słowikowska. Ogółem w wieloboju tej kategorii 
wiekowej (Juniorek E), Julka Wawer - zdobywając dwa złote i jeden 
srebrny medal - zajęła pierwsze miejsce, druga była Zosia Piątek z 
jednym srebrnym i jednym brązowym medalem, Ania Słowikowska 
zajęła w tej klasyfikacji piąte miejsce z jednym brązowym medalem. 
Zaś na trzynastym miejscu skończyła zawody Judyta Sakowicz. 

W kategorii Junior D startowała Milena Sakowicz, Norbert Ru-
siniak, Janek Lubecki i Łukasz Piątek. Starty ze zmiennym szczę-
ściem owocowały trzynastym miejscem Mileny, szesnastym miejscem 
Norberta i dwudziestym czwartym Janka, jak również trzecim miejscem 
Łukasza, który zdobył dwa medale: srebrny i brązowy. 

Wielkiego pecha w finałowych startach miała Michalina Wawer 
(Juniorka C) która zajęła drugie miejsce w finale 1500 m i zdobyła sre-
bro, ale na pozostałych dystansach zarówno w półfinałach na 500 m, 
jak również w finale na 1000 m zaliczyła upadki i ostatecznie zawody 
zakończyła na czwartym miejscu. Kaja Kisielewska została sklasyfi-

Lodowiskowy deszcz medali
kowana na dziesiątym miejscu w wieloboju. W tej kategorii (Junior C) 
startowali również Jakub Nowak i Filip Sztafa. Jakub po naprawdę 
pasjonującej walce zajął szóste miejsce w wieloboju. Filip miał wiel-
kiego pecha i po pierwszym dniu zawodów z przyczyn zdrowotnych 
nie mógł dalej startować. W najstarszej startującej kategorii wiekowej 
startowała Weronika Biller , po nieudanym starcie na 1500 m. Zajęła 
trzecie miejsce w finale C na 500 m i czwarte w finale C na 1000 m. 
W tej kategorii startował też Olek Sakowicz i podobnie jak Michalina 
mając dużego pecha zakończył zawody ogółem na siódmym miejscu.

Startowały też sztafety mix i tak sztafeta młodszych kategorii z 
udziałem – Mileny Sakowicz, Zofii Piątek, Norberta Rusiniaka i Łu-
kasza Piątka, zajęła trzecie miejsce.

W sztafecie Junior C nasza sztafeta: Kaja Kisielewska, Michalina 
Wawer, Filip Sztafa i Jakub Nowak zajęła pierwsze miejsce. 

W najstarszej kategorii wystawiono sztafetę wojewódzką w skła-
dzie której startowała Weronika Biller i Olek Sakowicz. Sztafeta ta 
zajęła trzecie miejsce.

Podziękowania należą się rodzicom jako organizatorom tych zawo-
dów, kierownictwu i personelowi lodowiska, Gminie Miejskiej Giżycko 
jak również wszystkich sponsorom i ludziom dobrej woli, dzięki którym 
ta impreza sportowa mogła się odbyć. 

Teraz przygotowania do zawodów w Elblągu.
Partnerem głównym zawodów była Grupa PGE.

Info i fot. UKS SHORT TRACK MOSiR Giżycko


