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Grudzień za nami, a co za tym idzie – żegnając 
Mikołaja - wspominamy Święta. Cudny, magiczny 
czas, pełen radości, uśmiechu i zadumy. Świąteczny 
klimat zatrzymany na stronach 11, 12, 13 i 14.     
         Fot. gizycko.pl/ JMK, GCK
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DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Rozpoczął się nowy, 2022 rok. To będzie z pewnością kolejne 

12 miesięcy pod znakiem walki z epidemią i ochrony przed jej 
skutkami. W tych trudnych czasach na pierwszy plan wysuwa się 
oczywiście zabezpieczenie leczenia w przejętym od powiatu szpi-
talu. Rok rozpoczynamy tutaj optymistycznie, ponieważ zabezpie-
czone jest działanie wszystkich 11 oddziałów. Giżycki szpital jest 
ważną placówką na mapie województwa i z tego powodu nie jest 
przewidywany do przekształcenia w szpital covidowy. To bardzo 
istotne w kontekście kosztów funkcjonowania - szpitale covidowe 
przyjmują pacjentów tylko z COVID-19, pozostali przewożeni są 
do innych placówek - m.in. do Giżycka. Przez to koszty leczenia 
tychże pacjentów z innych powiatów są niejako przerzucane na 
nasz szpital. Musimy zatem zmagać się z dodatkowymi problema-
mi, w tym finansowymi, i jakoś sobie radzić, licząc, że epidemia 
niebawem się skończy i sytuacja będzie się stabilizować. Bardzo 
dziękuję innym samorządom, sponsorom oraz Ministrowi Zdro-
wia, zwłaszcza Panu Waldemarowi Krasce, Pani Senator Mał-
gorzacie Kopiczko, Panu Wojewodzie, Panu Dyrektorowi NFZ 
w Olsztynie za wsparcie i pomoc, a także kadrze kierowniczej i 
personelowi naszego Szpitala za pełne zaangażowanie i postawę 
w trudnych chwilach dodatkowych obciążeń. Zgodnie z naszą de-
klaracją z 2018 roku - szpital został wyrwany z dryfu zarządczego 
i stał się szpitalem samorządowym. Obecnie jest to w 100% szpi-
tal miejski, ale na podstawie porozumienia z Powiatem Giżyckim 
wspierany również przez Powiat oraz przez niektóre gminy z po-
wiatu giżyckiego i węgorzewskiego. Na przełom stycznia i lute-
go zapowiadana jest kolejna fala zakażeń, na którą musimy się 
przygotować. To będzie wymagało szerokiej współpracy z innymi 
samorządami, aby uzgodnić sposób długoterminowego wsparcia. 
Będę w tej sprawie spotykał się z innymi samorządami – na po-
czątek z samorządem Węgorzewa.

Deklaracja sprzed kilku lat, dotycząca szpitala została zreali-
zowana i na dzisiaj wydaje się bezwzględnym priorytetem. Re-
gularnie jednak wracam do innych złożonych w 2018 roku, bo z 
tego będę chciał się z Państwem rozliczyć za 2 lata, choć zdaję 
sobie sprawę, że epidemia znacznie spowalnia pewne procesy, 
a niektóre wręcz zatrzymała. Jako priorytetowe obszary, poza 
szpitalem, uznaliśmy wówczas oświatę, mieszkania, pomoc oso-
bom wykluczonym (niepełnosprawnym, seniorom), komunikację, 
sport i twierdzę. Każdy z tych obszarów jest przez nas starannie 
analizowany i staramy się przykładać najwięcej pracy służącej 
podnoszeniu jakości życia w naszym mieście. Największe środki 
inwestujemy w szkoły i przedszkola: zgodnie z obietnicą po SP 
nr 3 i SP nr 4 powstał nowy kompleks sportowy również przy SP 
nr 1, budowane są nowe place zabaw w przedszkolach miejskich 
i remontowane budynki. Trwają już odbiory w nowo wybudowa-
nym budynku mieszkalnym na ul. Sikorskiego, gdzie komforto-
we warunki mieszkania otrzymają osoby niepełnosprawne oraz 
powstanie pierwsze w Giżycku specjalne mieszkanie chronio-
ne. Świetnie współpracuje mi się z naszymi seniorami, zarów-
no z Radą Seniorów, jak też z Klubem Seniora i Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku. Seniorzy są dla nas bardzo ważni. Chętnie 
korzystam z Ich mądrości życiowej i porad. Jestem również 
pełen szacunku dla Ich aktywności. To prawdziwy wulkan ener-
gii, pełen pomysłów i inicjatyw. Nasi seniorzy są z pewnością 
wzorem do naśladowania! Trzymam za Nich kciuki, i życzę, aby 
się nigdy nie zmienili! Nową jakość otrzymują również giżyckie 
ulice: Drzymały, Sadowa, Kajki, Bema, Żeromskiego, Budujemy 
także nowe ścieżki rowerowe na ul. Nowowiejskiej, Kościuszki i 
Olsztyńskiej, aby można było bezpieczniej poruszać się po na-
szych ulicach, a także zmodernizujemy przejścia dla pieszych 

przy szkołach. Pomożemy także Powiatowi zmodernizować jed-
na z głównych ulic – Aleję 1 Maja. W planach na 2022 rok rów-
nież remonty Nowowiejskiej, Wiejskiej i Wilanowskiej. Specjalny 
zespół zajmie się twierdzą, a w ostatnich latach nasz największy 
zabytek wiele zyskał m.in. dzięki pozyskaniu funduszy zewnętrz-
nych.

Przed nami wiele dużych zamierzeń, zadeklarowanych w 
2018 roku, z których zamierzam się wywiązać. Sytuacja na rynku 
materiałów budowlanych jednak jest dość trudna – w zasadzie 
wszystko drożeje, a terminy dostaw liczy się już nie w dniach 
czy w tygodniach, a nawet w  miesiącach. To może wpłynąć na 
terminy zakończenia wielu zamierzeń, ale zrobimy wszystko, 
aby trwające budowy nie komplikowały nam życia. Zgodnie z 
zapowiedzią trwa modernizacja Placu Piłsudskiego, przed nami 
przetarg na nową jakość w parku przy ul. Gdańskiej, trwa pro-
cedura wyłonienia partnera prywatnego do modernizacji plaży 
miejskiej, kończy się projektowanie nowych trybun i budynku 
na stadionie. Niebawem powinno dobiec końca postępowanie 
dotyczące wpisania do rejestru zabytków kina „Fala”. Jak tylko 
będzie ostateczna decyzja urzędu konserwatorskiego – od razu 
ruszamy z pracami zmierzającymi do budowy nowego obiektu – 
„Centrum Pokoleń”, gdzie ma znaleźć się duża sala widowisko-
wa, nowoczesna biblioteka, nowoczesny plac zabaw i oranżeria. 
Nowy teren rekreacyjny wraz z tężnią stanie w okolicach nowej 
kładki na ul. Nadbrzeżnej. Przed nami także budowa miejskich 
mieszkań na ul. Warszawskiej i Al. 1 Maja. Te wszystkie zada-
nia, zgodnie z moimi deklaracjami, muszą zostać wykonane, bo 
my giżycczanie tego potrzebujemy.

Na początku Nowego Roku dziękuję Radnym, którzy poma-
gają te potrzeby realizować. Bardzo dobrze współpracuje mi się z 
osobami, które podobnie jak ja wyznają zasadę, że „zgoda budu-
je”. Dziękuję również Państwu za wszystkie miłe słowa wsparcia. 
Przed nami bardzo trudny, bo zapewne nieprzewidywalny rok. 
Oby był to jednak rok przełomowy w naszych epidemicznych cza-
sach i oby nas omijały wszelkie choroby i niepowodzenia. Obyśmy 
na swojej życiowej drodze spotykali samych życzliwych ludzi, a 
następny rok rozpoczynali ponownie wspólnym miejskim sylwe-
strem. Najlepszego Nowego Roku!



3

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

AKTUALNOŚCI

Już 30 stycznia Giżycko zagra po raz 30-ty z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy. W tym roku spotykamy się w EKOMARINIE, 
gdzie będzie można spotkać kucharzy z programu MasterChef z Olą 
Juszkiewicz na czele. Przygotują dla wszystkich zupę rybną, karmusz-
kę a także krem z białych pieczonych warzyw. Nie zabraknie też dań 
z grilla. Orkiestrowe pyszności przygotują: Dariusz Baryga, Ola Jusz-
kiewicz, Joanna Mrozek, Janek Sowiński, Jacek Żydok, Kacper 
Sproski, Marysia Żebrowska, Dorota Pieniążek, Sandra Kotowicz, 
Jakub Reszka, Kamila Kamrowska, Katarzyna Rojek, Katarzyna 
Jezierska, Maciej Regulski, Magdalena Siedlecka, Rafał Fidyt i 
Magda Waś.

Matt5ki będzie rozgrzewał  muzyką ze sceny. Nie zabraknie atrakcji 
dla całych rodzin. Emocje podkręcą licytacje na allegro. Zapraszamy do 

Trzydziestego  po raz trzydziesty

wsparcia naszej zbiórki do eSkarbonki #4478 Giżyckie Centrum Kultury.
Nasze puszki stacjonarne znajdziecie w: Przedszkolu Miejskim nr 1 

w Giżycku, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczy w Giżycku, 
Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku, Szkole Podstawowej w Bystrym, 
firmie Pewex – Giżycko, Barze Kęs, Puzzlach Smaku w Giżycku i w 
Węgorzewie, Za-Wi-Thai, Kuchniach Świata, hotelu Mazury, P.U.H. MA-
DAN, Kinie Nowa Fala, Urzędzie Miasta w Giżycku, Żukowscy Łazienki i 
Materiały Budowlane, Warsztacie Samochodowym GLAM CAR. Zapra-
szamy do współpracy kolejne firmy, instytucje.  Trzymamy kciuki za pogo-
dę i już 30 stycznia ruszamy w miasto z 120 wolontariuszami.

Masz pytania, chcesz coś przekazać na licytację, zgłosić się po 
puszkę stacjonarną – dzwoń (87) 428 16 37  lub pisz wosp@gizycko.pl

Marta Dąbrowska Szef Sztabu #4478 z ekipą

Od 1 stycznia 2021 r. Piotr Waśniewski (pracownik Giżyc-
kiego Centrum Kultury, kierownik Twierdzy Boyen) będzie 
pełnił obowiązki dyrektora GCK do czasu rozstrzygnięcia 
konkursu na to stanowisko. Życzę Panu Piotrowi samych 
sukcesów i już dziś zapraszam do współpracy promocyjnej 
na rzecz Giżycka i Rynu.
Pomyślnych wiatrów! Powodzenia!

Marta Dąbrowska

Piotr Waśniewski zastąpi Martę Dąbrowską
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Giżycczanie już nie raz pokazali, że swoimi głosami mogą wiele 
zdziałać. Giżycko bierze udział w kolejnym świetlnym plebiscycie - mo-
żemy wygrać sprzęt AGD i obdarować nim mieszkańców w potrzebie! 
Link do głosowania: extra.naszemiasto.pl/kandydat/gizycko.

Głosowanie jest bezpłatne, codziennie można oddać dziesięć głosów.
Dwa lata temu, dzięki wgranej udało nam się obdarować 19 osób. 

Zdobyliśmy dla nich sprzęt o wartości 10 tys. zł, który pozwolił uspraw-
nić codzienne życie.

Tegoroczny konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. 
Najpiękniej rozświetlone na święta miasta najpierw zostaną wybrane 
w bezpłatnym głosowaniu osobno w każdym województwie. Następ-
nie miasta, które zwyciężą w regionach awansują do ogólnopolskiego 
finału, w którym w Plebiscycie Miast zostanie przyznany tytuł Świetlnej 
Stolicy Polski!

Miasto, które w pierwszym, wojewódzkim etapie Plebiscytu Miast 
zdobędzie najwięcej głosów otrzyma nagrody o łącznej wartości 10 000 
złotych: sprzęt AGD, który zostanie przekazany najbardziej potrzebują-
cym, lampę wirusobójczą UV-C od spółki Energa Oświetlenie, awans 
do ogólnopolskiego finału Plebiscytu Miast.

Oddaj głos na Giżycko! #ŚwiećSię
Głosowanie w pierwszym, wojewódzkim etapie Plebiscytu Miast 

rozpoczęło się 10 grudnia i będzie trwać do wtorku, 11 stycznia 2022 
r. do godz. 12:00. 

Fot. gizycko.pl/ Fotografia Tomasz Karolski, Justyna Maciejewska-Kucfir
Autor: Katarzyna Zadroga
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W ubiegłą sobotę instruktorka tańca Hip Hop Ela Buratyńska z Gi-
życkiego Centrum Kultury w Giżycku wybrała się z kilkoma tancerkami 
na turniej taneczny „Hip Hop Christmas Party” do Kętrzyna. Gratuluje-

Hip Hop Christmas Party my wszystkim tancerzom wzięcia udziału w turnieju, a w szczególności 
dwóm solistkom, które znalazły się na podium, gdzie udało się podczas 
bitwy tanecznej zdobyć :

1 miejsce Hip Hop 1 vs 1 do 8 lat - Pola Szczepińska z grupy Hip 
Hopki Tip Topki, 2 miejsce Hip Hop 1 vs 1 powyżej 13 lat - Dominika 
Gołaś z grupy Red Devil’s.              Fot. Arch. GCK

W sezonie grzewczym znacząco wzrasta ryzyko pojawienia się 
śmiertelnych przypadków zatruć tlenkiem węgla (czadem) z uwagi na 
niewłaściwe eksploatowanie urządzeń grzewczych. Przyczyną tragedii 
może być niewiedza, zaniedbanie, czy wadliwa instalacja odprowadza-
nia spalin.

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie 
zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma 
to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej 
eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji 
grzewczych.  W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców miasta bur-
mistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz oraz dyrektor Cen-
trum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej Ewa Ostrow-
ska, przekazali Komendantowi Powiatowemu PSP w Giżycku bryg. 
mgr Tomaszowi Siemieniukowi czujniki dymu i tlenku węgla. 
Urządzenia te po zamontowaniu i uruchomieniu w sposób ciągły 
monitorują obecność toksycznych substancji w pomieszczeniach, 
a w przypadku ich wykrycia generują sygnał akustyczny i optyczny, 
który pozwoli zaalarmować mieszkańców o zagrożeniu. Strażacy 
będą rozdawać czujki podczas interwencji lub gdy zajdzie taka po-
trzeba.

Komenda Powiatowa PSP w Giżycku oraz jednostki OSP w celu 
weryfikowania obecności tlenku węgla używają detektorów wielogazo-
wych, które są w stanie wykryć obecność między innymi tlenku węgla. 
W minionym roku takie urządzenia zostały użyte 74 razy. Na uwagę za-

Czujka na straży bezpieczeństwa
sługuje również fakt, że strażacy coraz częściej spotykają czujki dymu 
i tlenku węgla zainstalowane w mieszkaniach i domach. Wielokrotnie 
podejmowali również interwencję po otrzymaniu zgłoszenia dotyczące-
go aktywowania się zamontowanego czujnika.

Tekst i fot. gizycko.pl K. Zadroga
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Basia, Czesia, Jerzy, Piotr i Mirek – Klubowicze z Mazur, a kon-
kretnie z Klubu Seniora Mazury Giżycko, a jeszcze konkretniej zwy-
cięska drużyna telewizyjnej Familiady. Giżycka ekipa wygrała batalię 
z Integratorami, uległa Piłkarkom, ale ostatecznie najważniejsza była 
przygoda i fantastyczna zabawa.

- Nasza szefowa, czyli Czesia Aptazy, rzuciła pomysł wzięcia 
udziału w Familiadzie na początku 2021 roku – mówi Barbara Opę-
chowska, kapitan giżyckich Klubowiczów. - Podchwyciliśmy pomysł i 
po miesiącach korespondencji z produkcją pojechaliśmy do Warszawy 
na nagranie Familiady. Było jeszcze wcześnie, studio wyludnione, ale 
od progu przywitano nas bardzo serdecznie. Przywitano i ugoszczono 
kawą, herbatą, ciastami.

Giżycczanie wystąpili w czerwonych koszulkach w logiem Giżycka 
i Klubu Seniora, w którym działa cała piątka.

- Klub działa 24 lata – mówiła na antenie jego szefowa, Czesława 
Aptazy.

- W 2022 roku będziemy obchodzić ćwierćwiecze istnienia i pod-
czas nagrania zaprosiliśmy już do nas pokonaną drużynę – dodaje Bar-
bara Opęchowska. - Przede wszystkim gorąco zachęcamy do wzięcia 
udziału w takich zabawach. Błyskawicznie zapomnieliśmy o stresie i po 
prostu dobrze się bawiliśmy.

Zwycięstwo w pierwszej potyczce przeciwko Integratorom zapewnił 
giżycczanom… miód. Konkretnie… gęsty miód. W rundzie finałowej, 
ostatnią odpowiedzią (na pytanie: co może być gęste) udzieloną przez 
Piotra Stankiewicza był miód. By wygrać, drużyna musiała zdobyć za tę 
odpowiedź co najmniej 11 punktów. I zdobyła. Dokładnie 11.

- Szykujemy mojego męża Jerzego do Koła Fortuny – śmieje się 
pani Basia.

Oprócz niej w Familiadzie wystąpili: Czesława Aptazy, Jerzy Opę-
chowski, Piotr Stankiewicz i Mirosław Mozyro.

Fot. Familiada TVP S.A.

Gęstym miodem w zwycięską dwusetkę

W związku z 
trwającą pande-
mią COVID-19, 
uniemożl iwia -
jącą realizację 
Plebiscytu o 
„Nagrodę Świę-
tego Brunona 
Patrona Giżyc-
ka” w pełnym 
wymiarze, do-
tyczącym za-
równo przedsię-
wzięć w danym 
roku, mogących 
ubiegać się o 
nominację jak i 
organizacji wy-
darzenia, podczas którego ogłaszane są wyniki, przedłużony zostaje 
okres naboru wniosków do VII edycji nagród - do 15 grudnia 2022 roku. 
Nabór obejmować będzie wnioski za rok 2021 i rok 2022.

Warunkiem niezbędnym przystąpienia do Plebiscytu o „Nagrodę 
Świętego Brunona Patrona Giżycka” jest przedłożenie wypełnionego 
Formularza zgłoszeniowego oraz klauzuli informacyjnej . Wnioski zło-
żone od 8 listopada do 15 grudnia 2021 r., będą brały udział w proce-
durze naboru VII edycji „Nagród Świętego Brunona Patrona Giżycka”.

Przedłużony nabór
Drodzy Mieszkańcy 

Giżycka, Rodziny wielo-
dzietne. Przypominamy, 
że z końcem grudnia tego 
roku, wygaszony został 
samorządowy program 
„Giżycka Karta Dużej Ro-
dziny”. Posiadacze kart, 
nie mogą już z nich korzy-
stać.

W zamian pojawiła się Giżycka Karta Mieszkańca, która umożliwia 
dostęp do szerokiego katalogu ulg i zwolnień obejmujących np. zniżki 
na pływalnię miejską, lodowisko czy imprezy biletowane. Operatorem 
karty jest Urząd Miejski w Giżycku.

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Giżycka, posiadających 
Giżycką Kartę Dużej Rodziny do złożenia wniosku na Giżycką Kartę 
Mieszkańca. Sama procedura składania wniosku jest stosunkowo ła-
twa, a szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie 
gizycko.pl https://www.gizycko.pl/gizycka-karta-mieszkanca/.

Dziękujemy wszystkim giżyckim Rodzinom wielodzietnym za 
uczestniczenie w samorządowym 8-letnim programie Giżycka Karta 
Dużej Rodziny.

Koordynator Giżyckiej Kart Dużej Rodzin dr Katarzyna Karolska
Główny Specjalista w Biurze Promocji i Polityki Społecznej

Urzędu Miejskiego w Giżycku

Wygaszamy Giżycką Kartę 
Dużej Rodziny
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Trwa procedura przetargowa i ocena złożonych ofert na moderni-
zację jednego z najstarszych budynków w mieście, małej kamieniczki 
przy ulicy Warszawskiej 17. Przez lata pełniła ona funkcję siedziby Sto-
warzyszenia Wspólnota Mazurska, ale wielu giżycczanom znana jest 
jako słynna „Galeria” prowadzona przez Piotra Konstantynowicza.

Po remoncie, na Warszawskiej rozgości się tu Giżyckie Archiwum 
Cyfrowe, a w budynku odbywać się będą różne kulturalne wydarzenia 

organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Giżycku.    
                     Fot. www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz

Jak każdego roku, zwracamy się z apelem do zarządców budyn-
ków, administratorów nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych i 
wszystkich mieszkańców Giżycka  o pomoc wolno żyjącym kotom z 
terenu naszego miasta.

Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie powinny być 
wyłapywane i wywożone w przypadkowe miejsca. Nie można ich prze-
pędzać, straszyć i płoszyć. Wspólnie powinniśmy stworzyć im właściwe 
warunki bytowania w miejscach,  w których stale przebywają. Należy 
zwrócić uwagę na fakt, iż koty wolno żyjące są elementem ekosystemu 
miejskiego, a ich obecność zapobiega nadmiernemu rozprzestrzenia-
niu się gryzoni.

Apel o pomoc wolno żyjącym kotom w Giżycku
Koty wolno żyjące nie zawsze mają się gdzie schronić przed zim-

nem i deszczem. Jest to szczególnie ważne w okresie zimy, kiedy słab-
sze osobniki lub kocięta mogą mieć problemy z przetrwaniem. Dlate-
go ważne jest, aby oprócz regularnego dokarmiania zapewnić kotom 
otwarte okno w piwnicy lub wejście umożliwiające swobodny dostęp 
do ciepłego pomieszczenia. Pomoże to zwierzętom przetrwać okres 
wzmożonych chłodów oraz umożliwi całoroczne bytowanie.

Informujemy, że każdego roku Urząd Miejski  w Giżycku rozdaje 
nieodpłatnie suchą karmę dla kotów wolno żyjących. Dzięki pomocy 
społecznych opiekunów tych zwierząt, mogą one spokojnie przetrwać 
okres najbardziej wzmożonych chłodów i zimna. Posiadamy też drew-
niane – ocieplone domki dla kotów, które możecie Państwo otrzymać 
bezpłatnie. Domki są wykonane solidnie i estetycznie. Zapewnią kotom 
schronienie oraz sprawią, że zwierzęta nie będą wchodziły na klatki 
schodowe i zanieczyszczały części wspólnych podwórek, nierucho-
mości i terenów publicznych. Ustawiając je w odpowiednich miejscach 
można zapewnić spokojne bytowanie zwierzętom oraz uniknąć konflik-
tów sąsiedzkich. Każdego roku prowadzimy akcję finansowania ste-
rylizacji kotek wolno żyjących, aby w maksymalny sposób ograniczyć 
nadmierny rozród tych zwierząt.

Informacje: Wydział Gospodarki Komunalnej UM Giżycko
Grafika nagłówek: pixabay.com

KFC czy McDonald’s? Okazuje się, że w Giżycku będziemy mieć i 
jedno i drugie. KFC będzie znajdować się u zbiegu ulic Jagiełły i Obwo-
dowej, w parku handlowym M6. McDonald’s prawdopodobnie ulokuje 
się w centrum, którego budowa ma ruszyć w tym roku w Bystrym.

Do KFC przytulą się między innymi sieciówki typu: Sinsay, Smyk, 
DIVERSE, Bijou, Hebe, empik, Ks Sport, Cropp, House.

Tymczasem w centrum miasta dobiegła końca inwestycja przy 
Szkole Podstawowej nr 1. Boisko czeka na odbiór i… pierwsze treningi.

Fot. www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz

Giżyckie inwestycje Mały, ale z ogromną historią
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Fundacja ARwena wspólnie z Centrum Profilaktyki Uzależnień i In-
tegracji Społecznej zrealizowała projekt mający na celu zapobieganie 
odizolowaniu społecznemu, integrowaniu osób starszych z młodszym 
pokoleniem oraz wparcie, w tym szczególnym okresie, osób chorych, 
starszych, samotnych i odizolowanych społecznie (z różnych powodów 
życiowych). Projekt „Trzy Gwiazdki – Święta międzypokoleniowe” został 
sfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Giżycku. 

W projekcie wzięły udział seniorki UTW i Klubu Seniora, młodzież 
ze świetlicy Socjoterapeutycznej i Pełnej Chaty w Giżycku. Celem akcji 
było pogłębienie relacji i więzi między pokoleniami, integracja lokalne-
go środowiska, zwłaszcza młodzieży i starszych, kultywowanie tradycji i 
zmniejszenie osamotnienia w czasie Świąt. 

Obyły się m.in. spotkania integracyjne z psycholog Aleksandrą Bry-
sacz - Kintopp wdrażające dzieci, młodzież i seniorów do aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym po okresie odizolowania spowodowa-
nego pandemią.  Warsztaty świąteczne przeprowadzone przez Elżbietę 
Lejman, podczas których wspólnie przygotowywano stroiki, które umili-
ły święta osobom samotnym, chorym, niepełnosprawnym lub z innych 
przyczyn odizolowanych społecznie. Sesja międzypokoleniowa przepro-
wadzona i zorganizowana przez Arkadiusza Sprung i Mateusza Kos-
sakowskiego, której przesłaniem była wymiana doświadczeń między-
pokoleniowych i wewnątrzpokoleniowych, nauka wzajemnego szacunku. 

W „Trzech Gwiazdkach” - jak co roku - udział wzięło Przedszkole 
Miejskie nr 4 w Giżycku. Dzieci wraz z kadrą przygotowały śliczne kartki 
świąteczne oraz wzruszające kolędy. Wychowankowie Pełnej Chaty w 
Giżycku podarowali piękne pierniczki.  Dopełnieniem były własnoręcznie 
zrobione przez wychowanków Domu Dziecka w Krasnem bombki. Upo-
minki świąteczne Fundacja przekazała podopiecznym MOPS w Giżycku 
oraz częściowo osobom samotnym za pośrednictwem Rady Słuchaczy 
GUTW i kadry „Door-to-door”.

Uwieńczeniem projektu była wspólna wigilia podczas której można 
było podziwiać wystawę zdjęć z sesji międzypokoleniowej. 

- Dziękujemy wszystkim partnerom, osobom indywidualnym oraz 
uczestnikom projektu. Jesteśmy szczęśliwe, że mamy wokół siebie tak 
wspaniałe osoby. Życzymy dużo zdrowia i spełnienia marzeń w nowym 
2022 roku – mówią Wioleta Miedzianowska-Konopka i Agnieszka Ry-
nans, Fundacja ARwena.                           Tekst i fot. Fundacja ARwena

Od najmłodszych po seniorów
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26 grudnia w Kościele p.w. Ducha Świętego Pocieszyciela odbył 
się koncert kolęd w wykonaniu giżycczanki Violi Brzezińskiej.

Przypomnijmy, że Wioletta Brzezińska – urodziła się 25 paździer-
nika 1975 roku w Giżycku. Jest znaną piosenkarką, autorką tekstów i 
kompozytorką. Karierę wokalną rozpoczęła udziałem w telewizyjnym 
programie Elżbiety Skrętkowskiej „Szansa na sukces” z udziałem 
Alicji Majewskiej, który zwyciężyła wykonując piosenkę pt. „Jeszcze 
się tam żagiel bieli”. Jako laureatka finału „Szansy na sukces” w 1995 
roku wystąpiła w koncercie Debiuty na KFPP w Opolu, gdzie otrzymała 
nagrodę główną im. Anny Jantar. Wraz z debiutantami festiwalu opol-
skiego i Edytą Geppert wyruszyła do Izraela w celu nagrania programu 
kolędowego dla TVP2. Program został wyemitowany w święta Bożego 
Narodzenia 1995 roku. W roku 1996 wzięła udział w opolskim koncer-
cie Premiery, wykonując piosenkę pt. „Szarości me”, którą specjalnie 
dla niej napisali Jacek Cygan i Piotr Rubik. Piosenka ta przez kilka 
tygodni gościła na pierwszym miejscu lista przebojów Magazynu 102 
prowadzonej przez Marka Niedźwieckiego, a teledysk, który został do 
niej zrealizowany wielokrotnie emitowany był przez TVP. Przez 6 lat 
współpracowała z Teatrem Studio Buffo, między innymi grając jedną z 
główny ról w musicalu Metro w reżyserii Janusza Józefowicza.

Fot. GCK

Magia świąt po giżycku

Maria Popieluch, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z 
Chorobą Nowotworową Promyk, nagrodzona niedawno tytułem naj-
aktywniejszej seniorki Warmii i Mazur została wyróżniona w konkursie 
„Godni Naśladowania”.

Organizatorem konkursu, realizowanego pod patronatem honoro-
wym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Marszałka Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego, jest Rada Organizacji Pozarządowych 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Współorganizatorami konkur-
su są: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzy-
szenie ESWIP, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa War-
mińsko-Mazurskiego FOSa oraz Bank Żywności w Olsztynie.

Fot. Arch. M. Popieluch

Najaktywniejsza seniorka Godna Naśladowania

Burmistrz Giżycka ogłosił otwarte kon-
kursy ofert realizacji zadań publicznych 
(na rzecz mieszkańców Giżycka) na 2022 
r. w następujących kategoriach:

• ochrona zdrowia    – 80 tys. zł,
• opieka społeczna    – 30 tys. zł,
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  – 100 tys. zł,
• sport i kultura fizyczna    – 100 tys. zł,
• ochrona zwierząt    – 100 tys. zł,
• ekologia     – 30 tys. zł.
Oferty realizacji zadań publicznych należy składać po-

przez system elektroniczny „WITKAC”: www.witkac.pl do 19 
stycznia 2022 r. Dofinansowanie realizacji zadania publiczne-
go nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania. 
Wkład własny oferenta (finansowy lub pozafinansowy) musi stano-
wić co najmniej 10% całkowitych kosztów zadania. Termin realizacji 
zadań publicznych wyznacza się od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. 
Całą ofertę, potwierdzenie złożenia oferty w generatorze wniosków 
„WITKAC” oraz ewentualne oświadczenia, podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania oferenta, należy złożyć osobiście lub 

Granty 2022 korespondencyjnie (na adres: Urząd Miejski, Aleja 1 Maja 14, 11-500 
Giżycko) najpóźniej do 19 stycznia 2022 r.

Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie od-
powiada wymaganiom zawartym w ogłoszeniu,  
a w szczególności:

a) złożone przez oferentów nieuprawnionych,
b) niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione,
c) niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych 

w ogłoszeniu,
d) bez minimalnego wkładu własnego (finansowego lub pozafinan-

sowego) oferenta w wysokości co najmniej 10,00%,
e) z wnioskowaną kwotą dotacji wyższą niż 90,00%.
Przesłanie oferty w terminie do 19 stycznia 2022 r. wy-

łącznie w formie elektronicznej nie jest wiążące, je-
śli oferta nie została złożona także w formie pisemnej. 
Składanie ofert w systemie „WITKAC” trwa od 21 grudnia 2021 r. do 19 
stycznia 2022 r.

Dokumentacja niezłożona we wskazanym terminie nie będzie 
objęta procedurą konkursową. Dodatkowych informacji w sprawie na-
boru ofert udziela Katarzyna Pomichowska z Biura Promocji i Polityki 
Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku (pok. nr 116, e-mail: katarzy-
na.pomichowska@gizycko.pl, tel. 87 732 41 37 / 87 732 41 52).

Opracowanie: K. Pomichowska
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6 grudnia, w dniu swoich imienin, Mikołaj przyjechał do Giżycka i wspólnie ze Śnieżynką przemierzali miasto, by wręczać drobne upominki 
grzecznym giżycczanom.

Odwiedzili m. in. urzędników, policjantów, szpital, SOR, ul. Moniuszki, Osiedle Wilanów, Szkołę Podstawową Nr 3, ul. Kazimierza Wielkiego, 
ul. Pomorską, ul. Królowej Jadwigi, Osiedle XXX-lecia Wolnych Wyborów, ul. Warszawską i Plac Grunwaldzki.

To była naprawdę długa podróż po mieście, ale oboje chcieli spotkać możliwie jak najwięcej osób, by życzyć im zdrowia i wesołych Świąt. Było 
mnóstwo radości, śmiechu i wzruszeń. Dziękujemy za każde dobre słowo, życzenia, gest, czy uśmiech.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.                                                   Tekst i fot. gizycko.pl/Justyna Maciejewska-Kucfir

Mikołaj i Śnieżynka w Giżycku
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Lokalni wytwórcy:
Maszkarada Ceramika - ceramika w nietuzinkowym wydaniu 
Pracownia Ceramolka - estetyczna ceramika artystyczna
Pracownia Ceramiczna Ogniem Malowana - piękna ceramika 
artystyczna
Zakład Aktywności Zawodowej - rękodzieło w świątecznym klimacie
Księgarnia Odeon - bo książka to zawsze dobry pomysł na prezent
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - przeróżne ozdoby 
świąteczne
Brat Kot - kociętnikowy bazarek świąteczny i pomoc czworonogom
Przechowalnia Marzeń - zestawy herbat i ziół, rękodzieło artystyczne
Mazurskie Sznurki - plecione anioły, makramy, łapacze snów i nie tylko
OYO Kosmetyki Naturalne - mydła, kremy, świece, woski do aromate-
rapii i inne pachnące cuda
DecoRam - przepiękne wieńce, bombki i inne dekoracje świąteczne
Molio - świece sojowe z pachnącymi dodatkami
Do szkatułki wrzucone - makrama w biżuterii, lampionach i łapaczach 
snów
Bo Agata - misterna biżuteria z duszą
Mijomijo - piękne kosze do pokoju dziecięcego i wiele innych różności
Kraina figur - rękodzieło, piękne anioły, stroiki i dekoracje świąteczne
Sklep Bursztyn - biżuteria z bursztynu i srebra
Ingaaart - unikatowe prezenty, ręcznie malowane kartki, ubrania i ak-
cesoria
Barbara Bastek - ręcznie robione krasnale
Renata i Krzysztof Fajgier - artystyczne wyroby szydełkowe, kontakt- 
tel. 697 659 475, rkf.rekodzielo@10g.pl
Nasz Świat - rękodzieło - oryginalne i niepowtarzalne ozdoby
Lesia Rekodzieło - moja pasja - rękodzieło na każdą okazję
Glinky - bizuteria artystyczna
Mazurski Gadżet - gadżety okolicznościowe
Zaćmienia - świece sojowe
Skarbiec Mazurski - skarby mazurskiego rękodzieła

Świąteczne przysmaki:
Prosto z Młynka - świąteczne wypieki, choinkowe lizaki, piernikowa 
chatka, pierniki w wielu odsłonach
Piernicze bo lubię - ręcznie robione pierniki na szczególne okazje
Piernikarnia Cafe - piernikowa kawiarenka
Mazury w słoiku - kuchnia regionalna, kulinarne świąteczne zestawy
Kredens Marysi - herbaty i kawy z całego świata, eko żywność, zesta-
wy prezentowe
Czas na herbatę - ogromny wybór pysznych kaw i herbat

Jarmark i Mikołaj jak żywy
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z Jarmarku Bożonarodzeniowego, który 19 grudnia odbył się na miejskim targowisku. Można było 

kupić pyszne jedzenie (dzieło rąk fachowców – Ola Juszkiewicz, Sandra Kotowicz), wspaniałe rękodzieło, a także spotkać Mikołaja. Było zimno, 
ale giżycczanie nie zawiedli i Jarmark cieszył się sporym uznaniem. To cieszy, bowiem podczas imprezy prowadzona była zbiórka na rzecz Igorka 
Kamińskiego, który wraz z mamą odwiedził Jarmark.  

Wystawcy, którzy zaprezentowali swoje wyroby podczas Jarmarku, już dziś zapraszają do swoich sklepów online po świąteczne inspiracje. 
Wspieramy lokalnych wytwórców i promujemy ich wyjątkowe wyroby! Zebraliśmy ich oferty w jednym miejscu i w ich imieniu zapraszamy do 
internetowych odwiedzin.

Królestwo Lady Margot - konfitury i inne specjały w formie upominku
Agrozagadka - same ekologiczne specjały
Tradycyjne syropy domowe - m.in. syrop z mniszka
Fotelove cafe&bistro - świąteczne wypieki i pierogi, boxy prezentowe 
z czekoladą, kakao i zimową herbata do przygotowania w domu
Browar Chmury - pyszne inspiracje prezentowe, catering świąteczny
White Bear Coffee Giżycko - kawy, herbaty, świece, filiżanki i inne 
pomysły na prezent

Świąteczny catering:
Hotel Tajty
Restauracja Przystań
Puzzle Smaku
Gospoda pod Czarnym Łabędziem
Siwa Czapla
Hotel Wodnik
Hotel Mazury
Tawerna Marina
Folwark Łękuk

Autor: Katarzyna Zadroga. Fot. GCK
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Akcja Charytatywna „Świąteczne Anioły” ponownie zmobilizowała 
mnóstwo ludzi dobrej woli; ludzi, którzy chcą pomagać i nieść pomoc. 
Do tej pory akcja koncentrowała się na przygotowaniu paczek dla se-
niorów mieszkających w giżyckim Domu Pomocy Społecznej. Tego 
elementu akcji nie zabrakło, ale pomaganie rozszerzyło się o przygo-
towanie posiłków dla osób starszych, samotnych, wszystkich, którzy 
znajdując się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej mogli tylko ma-
rzyć o wigilijnych potrawach.

Mieszkańcy DPS podziękowali Aniołom w następujący sposób:
- Dziś szczególny dzień w Naszym Domu – Wigilia. Mikołaj też o 

Nas nie zapomniał. „Świąteczne Anioły” sprawiły, że uśmiech zagościł 
na twarzy wszystkich mieszkańców. Nie ma takich słów, by wyrazić 
wdzięczność. Łzy wzruszenia… wspomnienia… Mówimy DZIĘKUJĘ 
Pani Katarzynie Niewiadomskiej i wszystkim „Świątecznym Aniołom”.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

Z kolei organizatorzy akcji dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w 
zbiórce darów, a także restauratorom, którzy przygotowali świąteczne 
dania:

PodKładka RestoBar
Tawerna Marina
Kuchnie Świata

Restauracja Przystań Giżycko
Puzzle Smaku

Susharnia
Hotel Wodnik

Pasaż Club&Food
Fotelove cafe&bistro

Stranda
Browar Chmury

Apartamenty & Restauracja Porto
Prosto z Młynka

Hotel Mazury.
Fot. Akcja Charytatywna „Świąteczne Anioły

Świąteczne Anioły w akcji
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11 grudnia swoje pierwsze urodziny świętował portal www.radioso-
vo.pl! Radiosovo.pl – to miejsce niezwykłe i  jedyne na świecie o takiej 
skali i rozmachu. Audycje i materiały wideo tworzy tam 160 dziennika-
rzy - amatorów z całej Polski. Połowa z nich to osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną, a druga połowa – seniorzy. Radio SoVo uczy, bawi 
i w sposób niebanalny pozwala podnosić kompetencje cyfrowe.

Portal www.radiosovo.pl jest sercem projektu „SoVo – dostępne radio 
internetowe”. Projekt wystartował na początku 2020 roku i realizowany 
jest z grantu pochodzącego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.    
Radio SoVo w obecnym kształcie wywodzi się z dobrej praktyki, 
którą zapoczątkowało ponad dekadę temu Polskie Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI). 
Obecny projekt realizowany jest w partnerstwie trzech organizacji: Fun-
dacja Pro Cultura (lider), PSONI oraz Fundacja Zaczyn, a docelowo 
jego odbiorcami będzie ponad 5 tys. osób.

Na www.radiosovo.pl znajdziemy audycje podcastowe, listy prze-
bojów oraz materiały wideo tworzone przez dziennikarzy - amatorów z 
całej Polski.  Treści na portal przygotowywane są w 30 oddziałach Radia 
SoVo: 15 senioralnych – działających przy Uniwersytetach Trzeciego 
Wieku ( w tym rzecz jasna w Giżycku) oraz 15 utworzonych przy kołach 

Pierwsze urodziny radio SOVO
PSONI, w których działają osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 
Każdy oddział wyposażono w nowoczesny sprzęt (m. in. komputery, 
miksery, mikrofony, kamery, tablety, dyktafony)  – słowem wszystko 
co jest potrzebne do realizacji profesjonalnego radia. Zadbano także 
o szkolenia z warsztatu dziennikarskiego, emisji głosu, praw autorskich 
oraz montażu audio i wideo.

Portal to także obszerna Biblioteka podzielona na 9 działów tema-
tycznych, a w niej m. in. opracowania, poradniki oraz materiały tworzo-
ne przez specjalistów i ekspertów, które w przystępny sposób pomaga-
ją poruszać się w gąszczu cyfrowej rzeczywistości.

Radio SoVo to również otwarte i zamknięte szkolenia z zakresu 
podnoszenia kompetencji cyfrowych. Uczestnicy mogą zdobyć prak-
tyczne umiejętności oraz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie korzysta-
nia z Internetu, w tym m. in.: utrzymywania relacji z bliskimi, dbałości 
o prywatność, wyszukiwania informacji, e-płatności, czy też aplikacji 
mobilnych na smartfony.

W Giżycku redakcję Radia Sovo tworzą: Jola Brzuszkiewicz - li-
der, Grażyna Pelc, Iwona Napieracz, Ewa Ostrowska, Mariusz Kun-
cer, Zygmunt Soberski.

Informacje: Ewa Ostrowska Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i 
Integracji Społecznej www.centrumprofilaktyki.pl (http://www.centrumprofilak-

tyki,pl) tel. 87 429 13 36
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17 grudnia 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku tance-
rze z Klubu Uczniowskiego Czar Par Giżycko zaprezentowali rodzicom, 
znajomym i miłośnikom tańca czarujący pokaz, w którym wzięły udział 
wszystkie grupy taneczne reprezentujące Klub oraz najmłodsi tancerze 
z Przedszkola Bajka, Przedszkola nr 4 oraz z UKS Czar Par w Giżycku. 
Atmosfera na sali była bardzo gorąca, a publiczność gromkimi brawami 
oklaskiwała pełnych uroku i gracji tancerzy.

Wszyscy uczestnicy Gali otrzymali uroczyste trofea i świąteczne 
prezenty.

Organizatorem Gali był Uczniowski Klub Sportowy Tańca Towarzy-
skiego Czar Par Giżycko, którego prezesem i trenerem jest Mariusz 
Korzeb.

Impreza została dofinansowana ze środków Urzędu Miasta w Gi-
życku oraz ze środków własnych Klubu.

Tekst i fot. Archiwum KU Czar Par

Tanecznie i świątecznie
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Przez cztery lata Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. 
Jana Brzechwy w Giżycku oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania 
Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych ,,Szansa” or-
ganizowali Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych 
,,Fabryka Dźwięków”. W tym roku z uwagi na pięciolecie przedsię-
wzięcia, organizatorzy wyszli poza granice województwa i zorganizo-
wali Ogólnopolski Przegląd Zespołów Muzycznych ,,Giżycka Fabryka 
Dźwięków”. Autorką i inicjatorką od samego początku przeglądu jest 
Edyta Augustyniak, obecnie wicedyrektor SOSW w Giżycku, której od 
początku pomagała i współorganizowała imprezę Justyna Matelak,dy-
rektor SOSW w Giżycku.

Organizacja i udział uczniów niepełnosprawnych w tego rodzaju 
przedsięwzięciach ma na celu upowszechnianie metod ich rehabilitacji 
i rewalidacji. Terapia przez sztukę, a w tym przypadku gra na instru-
mentach muzycznych, usprawnia osoby niepełnosprawne: wieloprofi-
lowo oraz zmysłowo wspomaga ich rozwój i dążenie ku samodzielności 
i samoakceptacji. 

Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Spośród nadesła-

,,Giżycka Fabryka Dźwięków”
nych zgłoszeń wybrano do 12 zespołów, ale z uwagi na sytuację epi-
demiologiczną podczas oficjalnej uroczystości wzięło udział tylko sześć 
zespołów z Gdańska, Sokółki, Kętrzyna i z Giżycka. Dzieci i młodzież 
bardzo pięknie zaprezentowały swoje aranżacje instrumentalne do wy-
branych utworów klasycznych, ludowych czy nawet znanych współcze-
snych przebojów. Uczestnicy grali na różnych instrumentach, m.in. na 
dzwonkach przyciskanych, metalofonach, ksylofonach i keyboardzie. 
W tym przedsięwzięciu nie ma zespołów wygranych i przegranych. 
Wszyscy zostali jednakowo docenieni i nagrodzeni. 

Organizatorzy dziękują wszystkim gościom za przybycie m.in.: panu 
Mateuszowi Szkaradzińskiemu, dyrektorowi Warmińsko- Mazurskiego 
Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, panu Wojciechowi Iwaszkiewiczowi, burmistrzowi Giżycka oraz 
panu Mateuszowi Sierońskiemu, wicestaroście Powiatu Giżyckiego.

Przegląd odbył się dzięki wsparciu finansowym Miasta Giżycka. 
Patronat honorowy objął Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych, natomiast medialnie wsparli Radio Olsztyn i TVP3.

Fot. Anna Tunkiewicz, nauczyciel SOSW W Giżycku
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Od kilku tygodni na niezamarzniętych fragmentach Kanału Łu-
czańskiego, poza stałymi ptasimi bywalcami, można spotkać nowego 
przybysza szukającego w miejskiej przestrzeni odrobiny komfortu i 
zimowej stabilizacji. W tej sytuacji należałoby mówić raczej o nowej 
przybyszce, gdyż z Giżyckiem przynajmniej na pewien czas swój los 
związała samica świstuna – kaczki, która widywana jest w naszym 
kraju przede wszystkim w czasie wiosennych i jesiennych przelotów. 
Jeszcze w pierwszej połowie XX wieku świstuny zakładały gniazda 
i wychowywały swoje potomstwo na Mazurach i Pomorzu. Jednak z 
upływem lat gatunek ten zdecydowanie wycofywał się na północ kon-
tynentu i obecnie zamieszkuje już tylko Skandynawię, Islandię, Estonię 
i północną część Rosji. Jak ją rozpoznać w dynamicznym kaczym tłu-
mie? Przede wszystkim po sylwetce, gdyż jest widocznie mniejsza od 
krzyżówek. Poza tym często przebywa na lądzie, gdzie chętnie żeruje 
skubiąc odsłoniętą od śniegu trawę. Wówczas też rzuca się w oczy 
jej biały brzuch mocno oddzielający się od szarobrunatnego wierzchu 
ciała, piersi i głowy. Poza tym jak w większości przypadków u kaczek 
samice są mało kolorowe, mało wyraziste, a w ich wizerunkach do-
minuje stonowane ubarwienie. Co innego samce świstuna, które są 

Zupełnie inna kaczka
Zupełnie inna kaczka przybłąkała się do stada 
zimujących w Giżycku krzyżówek. Jest mniejsza, 
samotna, inaczej wygląda. Nie została jednak 
przegoniona, nie jest również prześladowana, czy 
gorzej traktowana przez większość. Zagubiona zimową 
porą samica świstuna może więc  poczuć się raźniej i 
bezpieczniej w tym trudnym okresie. I jak tu nie brać 
przykładu... z takiego kaczego ładu?

Samiec świstuna sfotografowany przy brzegu kanału wczesną wiosną 
2013r.

wyjątkowo barwne, a ich sztandarową cechą w szacie godowej jest 
kasztanowo-brązowa głowa z dużą żółtą plamą na czole. Taki dobrze 
wyglądający, wielobarwny kaczor może zainteresować i zaintrygować 
samicę. Tymczasem ta pojedynczo tkwiąca kaczuszka w Giżycku, po-
śród mimo wszystko obcych krzyżówek, na razie nie ma co wyglądać w 
najbliższej okolicy za jakimś samcem świstunem. Ptaki te zimują zwy-
kle w zachodniej części Europy, najliczniej w Holandii, Wielkiej Brytanii 
i Niemczech. U nas na Mazurach w tym okresie widywane są tylko 
pojedyncze, pogubione w swojej wędrówce osobniki. Nie ma co jed-
nak martwić się i załamywać skrzydła ze zgryzoty. To w końcu już nie 
pierwszy świstun, który przetrwał i utrzymał się przy stadzie giżyckich 
krzyżówek do wiosny. W tym przypadku należą się wyrazy zachwytu i 
podziw dla obu stron. Po pierwsze nie da się nie zauważyć, że krzy-
żówki w zasadzie traktują samicę świstuna, niemal jak swoją. Pływają 
wspólnie, żerują we względnej zgodzie, razem przelatują w poszukiwa-
niu lepszych warunków i razem też rywalizują o łatwy pokarm od ludzi. 
W zasadzie wyobcowany ptak może poczuć się w tym trudnym dla sie-
bie czasie częścią stada. Trudno jednak też nie dostrzec i nie docenić 
dzielnych poczynań „pani świstunowej”. Znalazła się w nieciekawym 
położeniu, w zupełnie nowych dla siebie warunkach i okolicznościach, 
być może po negatywnych doświadczeniach i przejściach. Mimo tego 
wszystkiego jednak nie poddała się, nie oglądała się na innych, nie 
straciła instynktu przetrwania. Dołączyła do krzyżówek i przebywa w 
tym stadzie na pełnych prawach oraz obowiązujących kaczych zasa-
dach. Potrafiła przystosować się do miejskiego zgiełku, do ludzi, do 
nowych sposobów pozyskiwania pożywienia, do naszych zachowań, 
do ograniczenia lęku, dystansu ucieczki. Jestem przekonany, że taka 
postawa „świstunki” przełoży się na końcowy sukces i w dobrej kondycji 
doczeka wiosennego ocieplenia. A później odnajdzie swoje stado, od-
najdzie swojego samca, odnajdzie swoje miejsce na ziemi, odnajdzie 
swój spokój… I od tego czasu będzie już tylko powodzenie, same po-
zytywne rozstrzygnięcia i nieograniczona obfitość, czego i dla samicy 
świstuna i dla wszystkich Czytelników w nowym 2022 roku życzy cał-
kiem sympatyczny, choć nie tak zaradny jak zimujące kaczki, miłośnik 
ptaków!            Krzysztof Pawlukojć

Samica świstuna na kanale nie jest płochliwa, podobnie jak inne zimu-
jące w mieście kaczki. Trudno dobrać się do trawy przykrytej śnieżną pokrywą.
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1. Przysmak małpy

2.  Przyrząd nawigacyjny służący do

wyznaczania kierunku

3. Kasowy

4. Góry położone na granicy

 polsko – słowackiej

5. Otrzymany od szatniarza

6. Dzielnica Warszawy

7. …. na świat

Prosimy o wysyłanie hasła z krzyżówki na adres: 

redakcja@gizycko.pl do 20.01.2022r.

Spośród wszystkich poprawnych odpowiedzi 

rozlosujemy pakiet niespodziankę z gadżetami! 

Zwycięzcę ogłosimy w kolejnym numerze Mojego Giżycka.

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru poprawnie rozwiązało 20 osób, brzmi ono 
MIKOŁAJKI. Dziękujemy za nadesłane odpowiedzi, nagrodę otrzymuje p. Patrycja

(zapraszamy po odbiór nagrody do sekretariatu GCK szczegóły w wiadomości 

mailowej). Gratulujemy!

Przyszedł rok nowy i nowe plany,
czy w życiu jakieś nastąpią zmiany,
czy wszystko będzie jak w starym roku
i czy wyzwaniom dotrzyma kroku?
 Wielu z tą myślą budzi się rano,
 a w głowie mętlik, a w głowie siano,
 jeszcze huk petard i ogni sztucznych
 i zamieszanie od zabaw hucznych.
Bąble szampana tańczą więc w skroni
myśl gdzieś ucieka i za czymś goni,
bo postanowień było bez miary,
gdy się nie spełni, to będą kary?
 Tak od lat wielu postanowienia

OBŁUDNE POSTANOWIENIA zostają w tyle, schodzą do cienia,
       a za dni kilka w natłoku pracy
       powraca stare, wszystko jest cacy.
Jak tu nie palić gdy ciągle nerwy,
problemy w głowie suną bez przerwy,
dla ukojenia zalać robaka,
by nad problemem się nie rozpłakać.
 Puścić wiązankę, przegonić smutki
 i przełknąć drinka, napić się wódki,
 iść na balangę, spotkać kolesi,
 postanowienia wszystkie zawiesić.
Będą jak znalazł u schyłku roku
i może wtedy dotrzyma kroku,
a do lamusa gdy się nie uda.
Czy to nie będzie zwykła obłuda?                                   Ryszard Boczoń
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PRZYPOMINAMY, posiadaczem GKM możesz być jeśli:
- rozliczysz swój PIT w giżyckim Urzędzie Skarbowym,
- na pierwszej stronie w rubryce DANE PODATNIKA 
   wpiszesz faktyczny adres zamieszkania w Giżycku.

Rozlicz PIT w Giżycku i korzystaj z wielu zniżek!

PAMIĘTAJMY,
w przypadku karty

liczy się adres
ZAMIESZKANIA, 
nie zameldowania.

Zostaw swój podatek w Giżycku!

WNIOSEK możesz złożyć:
- osobiście w Urzędzie Miejskim lub
- mailowo, przesyłając komplet dokumentów na adres: gkm@gizycko.pl 

   gkm.gizycko.pl 

   Biuro Promocji i Polityki Społecznej
      UM Giżycko, tel. 798 617 629.

WIĘCEJ INFORMACJI

Zniżki u partnerów programu: 
- basen, 
- lodowisko, 
- Kino Nowa Fala, 
- Twierdza Boyen, 
- Giżyckie Centrum Kultury.

Dodatkowo zyskasz: 
- punkty w rekrutacji do miejskich przedszkoli i szkół, 
- zwolnienia z opłaty przedszkolnej, 
- pierwszeństwo wstępu na miejskie imprezy, 
- karnet parkingowy za 20 zł.

W 2021 r. do programu włączamy partnerów prywatnych!
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Pod koniec grudnia, w Olsztynie pary taneczne z Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Czar Par Giżycko brały udział w rywalizacji sportowej 
i zdobyły miejsca medalowe w Mistrzostwach Województwa Warmińsko- 
Mazurskiego Związku Sportu Tanecznego oraz w Pucharze Regionów 
Polski Północnej w swoich klasach i kategoriach wiekowych. Trenerem 
Klubu UKS Czar Par Giżycko jest Mariusz Korzeb.

A oto, jak poradzili sobie tancerze:
Konstanty Białasz - Anna Charzyńska wytańczyli trzecie miejsce i 

tytuł II Wicemistrza w Mistrzostwach Województwa Warmińsko- Mazur-
skiego Związku Sportu Tanecznego w tańcach standardowych i czwarte 
miejsce w tańcach latynoamerykańskich w kategorii młodzieży 16-18 lat.

Piotr Paluch - Anna Paluch wytańczyli trzecie miejsce i tytuł II Wice-
mistrza w Mistrzostwach Województwa Warmińsko- Mazurskiego Związ-
ku Sportu Tanecznego w tańcach standardowych w kategorii Junior II 
14-15 lat.

Szymon Kulik - Natalia Majek wytańczyli finałowe szóste miejsce w 
Pucharze Regionów Polski Północnej w tańcach standardowych za 2021  
rok i uzyskali awans sportowy do klasy C.

Eryk Jankowski - Amelia Kubach wytańczyli finałowe czwarte miej-
sce w Pucharze Regionów Polski Północnej w tańcach standardowych i 
latynoamerykańskich w swojej kategorii tanecznej za 2021.

Jan Lubecki - Oliwia Szymczak wytańczyli finałowe piąte miejsce w 
Pucharze Regionów Polski Północnej w tańcach standardowych i latyno-
amerykańskich w swojej kategorii tanecznej za 2021.

Fot. Organizator

Czar Par i wytańczone medale
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Michalina Wawer jak po sznurku szła do zwycięstwa w wieloboju 
(kat. Junior C). Zdobywała kolejno brąz  (1500 m), srebro (500 m) i 
wreszcie złoto na 1000 metrów.

To nie koniec świetnych wiadomości z Ogólnopolskich Zawodów 
Rankingowych w Białymstoku, w których zawodnicy UKS Short Track 
MOSiR Giżycko zdobyli mnóstwo medali.

Medale i Puchary w Wieloboju zdobyli również:
Julia Wawer kat. Junior E – 3. miejsce w wieloboju, (222 m brąz), (500 
m brąz);
Łukasz Piątek kat. Junior D – 3. miejsce w wieloboju (1000 m  brąz);
Jakub Nowak kat. Junior D – 4. miejsce w wieloboju (500 m brąz).

Wysokie miejsca zajmowali również w wieloboju :
Judyta Sakowicz Kat. Junior E – 13. miejsce;
Jagoda Borkowska kat. Junior E – 16. miejsce;
Julia Uszyłło, nasza najmłodsza zawodniczka 24. miejsce w kat. Ju-
nior E, a w swojej kat. wiekowej 3. miejsce;
Filip Sztafa kat. Junior C – 12. miejsce;
Weronika Biller kat. Women - 15. miejsce;
Aleksander Sakowicz kat. MEN – 11. miejsce.

Trenerzy: Tomasz Sztafa i Sławomir Treszczyński twierdzą, że 
były to niesamowite zawody. Było bardzo wiele emocji podczas każdej 
serii biegu. Giżyccy łyżwiarze poprawiali swoje rekordy życiowe nie-
malże na każdym wyścigu. Progres to podstawa i dobry prognostyk na 
przyszłe Ogólnopolskie Zawody Rankingowe w Opolu.

Tekst i fot. UKS Short Track MOSiR Giżycko

Złota Michalina Wawer



23SPORT

Nie lada niespodziankę sprawiła ły-
żwiarzom klubu UKS Short Track MOSiR 
Giżycko wizyta świętego Mikołaja. Został 
powitany gorącymi oklaskami, wierszykami 
i piosenkami a z racji tego, że był to stu-
procentowy święty Mikołaj obdarował dzieci 
małymi upominkami oraz gorąco pozdrowił 
tych łyżwiarzy, którzy byli w tym czasie na 
zgrupowaniu w Sanoku.

Świętemu Mikołajowi dzieci udzieliły 
kilku wskazówek, jak bezpiecznie ślizgać się 
na lodzie, po czym Mikołaj udał się w dalszą 
drogę.

Fot. Arch. UKS Short Track MOSiR Giżycko

Mikołaj na łyżwach? A dlaczego nie

Magdalena Skórnóg brązową medalistką Mistrzostw Świata i Eu-
ropy Juniorów w klasie IceOpti, Cezary Sternicki brązowym medalistą 
Mistrzostw Świata DN w klasie Junior i Mistrzostw Europy DN w klasie 
Junior, a Jakub Kamiński zaraz za podium Mistrzostw Świata oraz Eu-
ropy DN w klasie Junior. Zawodnicy Giżyckiej Grupy Regatowej wśród 
tytułowanych Polaków w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy 
Juniorów DN i IceOpti! Trenerem sekcji bojerowej z Giżyckiej Grupy 
Regatowej jest Marcin Panaś. Podziękowania za wsparcie kierujemy 
również do trenera Waldemara Leśkiewicza. Gratulujemy!

Spotkanie u burmistrza Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkie-
wicza, było okazją do złożenia gratulacji i specjalnych podziękowań 
młodym żeglarzom.

Regaty odbyły się  grudniu, w estońskim Haapsalu. Organizatorzy 
wykorzystali ujemne temperatury i pojawienie się dobrego lodu, aby 
rozegrać czempionat, którego nie udało się przeprowadzić poprzedniej 
zimy. Jednak pierwsze dwa dni, ze względu na brak wiatru, nie po-
zwoliły na przeprowadzenie wyścigów, dlatego wszystkie wyścigi regat 
odbyły się dopiero ostatniego dnia mistrzostw - czytamy na stronie Pol-
skiego Związku Żeglarskiego.

To kolejny sukces, Giżyckiej Grupy Regatowej, która ma za sobą w 
tym roku 44 imprezy regatowe w Polsce i poza granicami kraju. Żegla-

Nasi Mistrzowie Świata i Europy
rze przywieźli do Giżycka 92 medale różnej wagi i wszelkich kategorii. 
Zawodnicy znad Niegocina w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży 
w żeglarstwie wg. punktacji Ministerstwa Sportu i Turystyki wywalczyli 
202 punkty zajmując czwarte miejsce w Polsce oraz pierwsze na War-
mii i Mazurach. Zawodników z Giżyckiej Grupy Regatowej wspierają 
Sponsorzy - PKN ORLEN oraz Energa z Grupy ORLEN. Partnerem 
jest Miasto Giżycko - Żeglarska Stolica Polski. Fot. gizycko.pl K. Zadroga

Przed meczem V 
kolejki ligi wojewódz-
kiej MTS Giżycko vs 
UKS Mikołajki gospo-
dynie znowu miały 
kłopoty. Do braku 
nominalnej bramkarki 
zespół dopadły kon-
tuzje i kwarantanna 
zawodniczek. Mimo to 
sztab trenerski podjął 
decyzję o rozegraniu 
spotkania, ponieważ 
już jeden (z KS Play 

Ostróda) został przełożony. Gospodynie przystąpiły do meczu tylko 
w siódemkę, w tym z dwoma kontuzjami Pauliny Puci i Magdy 
Radzewicz, które jednak umożliwiły im grę w okrojonych możliwo-
ściach.

Ostre strzelanie w lidze młodziczek
Przygotowanie motoryczne i przede wszystkim wysokie umiejęt-

ności, a także - co podkreślił trener Andrzej Paszkiewicz - charakter 
i wola walki doprowadziły do bardzo wysokiego zwycięstwa i niepo-
konany do tej pory zespół MTS pokonał przyjezdne 46:14 (do przerwy 
20:6) Znakomicie prowadzony przez środkową rozgrywającą (trzyna-
stoletnią!) Amelkę Gołubowską, zespół mądrze i ze spokojem po-
większał swoją przewagę przez całe spotkanie mocno usadawiając 
się w fotelu lidera rozgrywek.

W zespole MTS wystąpiły:
 Paulina Pucia   (1 bramka)
 Oliwia Mikulewicz  (7 bramek)
 Amelka Gołubowska (9 bramek)
 Oliwka Siedlecka   (9 bramek)
 Emilka Kutnik   (6 bramek)
 Gabrysia Jurgiel   (11 bramek)
 Magda Radzewicz  (3 bramek)

Informacja prasowa i fot. MTS Giżycko



24 SPORT

18 grudnia na Otwartych Mistrzostwach LZS w zapasach dzieci i 
młodzików w stylu wolnym i zapasach kobiet w Pelplinie wielki suk-
ces odniósł nasz giżycki zapaśniczy klub sportowy Tytani Giżycko. W 
turnieju liczącym niemal 80 zawodników udział wzięło 20 giżyckich za-
wodników z dwóch grup wiekowych pod opieką trenera Tomasza, pani 
prezes i trenerki Małgorzaty Rogisz oraz Przemysława Rogisz.

Młodzi adepci sztuki zapaśniczej pokazali charakter i zostawili ser-
ce na macie. Determinacja, siła i wola walki Tytanów dominowały na 
turnieju i poprowadziły ich ku zwycięstwu.

Większość z zawodników stoczyła 3 walki i ostatecznie uplasowała 
się na miejscach na podium:

I miejsce: - Franciszek Zugaj, Michał Powierża ,Aleksander Ro-
gisz,

II miejsce: Filip Leśniewski, Klara Kasperowicz, Teresa Bortkie-
wicz, Filip Pianka, Kazimierz Szerszenowicz, Sandra Abramowicz, 
Jan Dembiński, Leon Pilch,

III miejsce: Malwina Asanowicz, Oliwia Rogisz, Oliwier Julian 
Żach, Maja Leśniewska, Adrian Rutkowski, Wojciech Moroz, Oli-
wia Miruńska, Stanisław Olszewski, Bartłomiej Łakus.

W klasyfikacji drużynowej Klub Sportowy Tytani Giżycko uplasował 
się na wysokim II miejscu podium. Dodatkowo sztab trenerski Tytani Gi-
życko otrzymał „Złotą kotwicę” za działalność na rzecz rozwoju sportu 
dzieci i młodzieży w zapasach z rąk Prezesa Pomorskiego Okręgowe-
go Związku Zapaśniczego dr Zbigniewa Grzegorowskiego.

Informacje, zdjęcia: Małgorzata Rogisz  prezes Klubu Tytani Giżycko 

Tytani i pierwsze medale


