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Tak też można pomagać. 
Szczegóły na stronie 8

Fot. gizycko.pl/J. Maciejewsja-Kucfi r
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DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA

10 kwietnia to pamiętna data w historii Rzeczypospolitej. W tym 
roku uczciliśmy pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej również na lotnisku 
w Wilamowie. To bardzo dobrze, że Aeroklub Krainy Jezior kontynuuje 
tę tradycję, a szczególne podziękowanie należy się Stanisławowi Toł-
wińskiemu.                  Fot. A. Dębek

Pamiętamy

W naszej tradycji narodowej jest wiele dat i świąt, które upamięt-
niamy oficjalnymi wydarzeniami, w tym wydarzeniami patriotycznymi. 
Giżycko jest również miastem garnizonowym i swoje święta obcho-
dzi także stacjonujące u nas Wojsko Polskie, które na trwałe wro-
sło w charakter miasta. Niestety, Giżycko nie posiada klasycznego 
rynku, gdzie zwykle odbywają się tego typu uroczystości. W naszym 
mieście z reguły organizowany jest przemarsz od Muru Pamięci spod 
Sanktuarium Św. Brunona, przez Plac Grunwaldzki do Parku Rogera 
Goemaere’a. Przed epidemią, to właśnie w tym zabytkowym parku 
próbowaliśmy zaszczepić nową tradycję organizując pikniki i koncer-
ty. To miejsce jednak nie ma odpowiedniego charakteru. Potrzebne 
jest miejsce, które będzie położone bliżej centrum, o relatywnie dużej 
powierzchni i o reprezentacyjnym charakterze. Plac Marszałka J. 
Pił- sudskiego, który z resztą pełnił taką funkcję przez wiele lat, wy-
daje się wręcz idealnym. Niestety, stan techniczny nawierzchni uległ 
znacznemu zużyciu i zdecydowanie przyszedł czas na jego gruntow-
ny remont. Dodatkowo, w okolicy placu od dawna istniał problem z 
wodami opadowymi. Na skrzyżowaniu przy Urzędzie Skarbowym 
tworzyły się wielkie rozlewiska, co uniemożliwiało przejazd i przejście 
pieszym w tym obszarze. Remont był konieczny od wielu lat i taki 
Państwu deklarowałem już kilka lat temu, bo wszyscy z pewnością 
będziemy zgodni, że Plac Marszałka Piłsudskiego remontu potrzebo-
wał. Historia pozyskania funduszy na ten cel zaczyna się od polsko - 
amerykańskiego pikniku wojskowego z udziałem Ministra Obrony Na-
rodowej Mariusza Błaszczaka, wojsk NATO, Pani Ambasador USA 
Georgette Mosbacher i... ulewnego deszczu, który obnażył wszelkie 
infrastrukturalne niedostatki tego miejsca. Pokruszone płyty, kałuże, 
błoto i jednocześnie w tych „okolicznościach”... dostojni goście. Nie 
były to z pewnością reprezentacyjne widoki w oczach naszych gości i 
światowych mediów. Trzeba było natychmiast to wykorzystać i wraz z 
Panią Senator Małgorzatą Kopiczko rozpoczęliśmy przekonywanie i 
argumentowanie gdzie się dało. Nasze starania o pozyskanie fundu-
szy na remont placu wsparł Minister Obrony Narodowej i ówczesny 
Dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Bog-
dan Rycerski. Ostateczna ocena zasadności tej inwestycji okazała 
się na tyle istotna, że uzyskaliśmy rządowe wsparcie w ogromnej 
kwocie ponad 10 mln zł! 

Warto tutaj zaznaczyć, że przedmiotem tej inwestycji nie jest tylko 
przebudowa, zagospodarowanie czy uporządkowanie samego Pla-
cu Piłsudskiego, ale również przebudowa sieci kanalizacji deszczo-
wej wokół oraz budowa nowych instalacji elektrycznych, urządzenie 

strefy rekreacji, a także pomnika Orła Białego – naszego symbolu 
narodowego. Ponadto w ramach inwestycji powstanie miejsce pod 
scenę oraz elementy małej architektury m. in. ławki, donice, stojaki na 
rowery wraz ze stacją naprawy, kosze na śmieci, a także nowe nasa-
dzenia w celu uatrakcyjnienia i zwiększenia terenów rekreacyjnych w 
centrum miasta. Ta część miasta zyska zupełnie nową jakość i długo 
oczekiwany nowy, reprezentacyjny wizerunek. 

Warto zauważyć jednak, że projekt modernizacji przewiduje 
przede wszystkim przebudowę sieci kanalizacji deszczowej odprowa-
dzającej wody opadowe z Al. 1 Maja, ul. Kościuszki, ul. Kopernika, ul. 
Konarskiego, ul. Nowowiejskiej oraz ul. Mazurskiej w Giżycku i oczy-
wiście samego placu. To są bardzo drogie prace. Natomiast koszty 
w branży drogowej, to około 50% wszystkich planowanych kosztów 
całej inwestycji. Planowany termin zakończenia zadania, to sierpień 
tego roku. Żyjemy w czasach bardzo dynamicznych zmian, wierzę 
jednak, że jeszcze latem spotkamy się w zupełnie nowej przestrzeni 
naszego miasta. W okolicach Szkoły Podstawowej Nr 1 planujemy 
też pewną niespodziankę.... 
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UWAGA, specjalny seans w ukraińskiej wersji językowej: Kosmiczny mecz: Nowa Era 
Specjalnie i bezpłatnie dla dzieci z Ukrainy. 24 kwietnia, godz. 11.30.
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Związek Ukraińców w Polsce Koło w Giżycku zaprasza wszystkich 
obywateli Ukrainy na naukę podstaw języka polskiego i zajęcia integra-
cyjne. Spotkania odbywają się w Ośrodku Ukraińskiej Kultury w Giżyc-
ku przy ul. Gdańskiej 11/2. Wolontariusze zapewniają na czas nauki 
organizację czasu dzieciom.  

WTOREK I CZWARTEK - 10.00 - 12.00
nauka podstaw języka polskiego z N. Muryn
kącik zabaw dla dzieci w wieku do 6 lat

PIĄTEK I NIEDZIELA - 16.00 - 18.00
nauka języka polskiego dla personelu medycznego z M. Czetyrbok
kącik zabaw dla dzieci w wieku do 6 lat

SOBOTA -10.00 - 11.00
nauka podstaw języka polskiego dla dzieci i młodzieży 

SOBOTA - 14.00 - 17.00
spotkanie integracyjne dla dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat 
kącik zabaw dla dzieci w wieku do 7 lat.

Fot. https://www.facebook.com/zup.gizycko

Język polski dla potrzebujących

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku szkolnym z Ukrainy na za-
jęcia integracyjne w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej „Pełna 
Chata” ul. Królowej Jadwigi 3a, 11-500 Giżycko. Zajęcia odbywać się 
będą w każdy wtorek w godzinach 10.30 - 11.30.
W programie zajęć między innymi:
• tworzenie breloczków z makramy, 
• ozdób świątecznych, 
• stroików wiosennych, 
• kartek okolicznościowych, 
• zabawy z masami plastycznymi 
• oraz wiele innych ciekawych zajęć.

Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu 87 428 22 57 lub 
drogą mailową mkispelnachata@wp.pl. W zgłoszeniu prosimy o poda-
nie imienia, nazwiska, wieku dziecka oraz numeru kontaktowego. Licz-
ba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwsze zajęcia 
odbyły się 29 marca 2022 r.

Вівторки з "Pełną Chatą"  ("Повна Хата")
Сердечно запрошуємо дітей в шкільному віці з України на 

інтеграційні заняття в Молодіжному Клубі  Соціальної Інтеграції 
"Pelna Chata", («Повна хата»), за адресою: ul. Królowej Jadwigi 3a, 11-
500 Giżycko. Заняття відбуватимуться що вівторка з 10:30 до 11:30.
Програма заходів включає:

Wtorki z „Pełną Chatą” • створення брелоків з макраме, 
• святкових прикраси, 
• весняні рукоділля, 
• вітальні листівки, 
• ігри з пластичними масами та багато інших цікавих занять. 

Запрошуємо до запису на заняття за телефоном 87 428 22 57 
або електронною поштою mkispelnachata@wp.pl.  У заявці вкажіть 
ім’я, прізвище та вік дитини та контактний номер. Кількість місць 
обмежена. Перше заняття відбудеться 29 березня 2022 року.

Informacje: Ewa Ostrowska Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i 
Integracji Społecznej

Od poniedziałku 11 kwietnia, rejestracja i nadawanie numerów PE-
SEL obywatelom Ukrainy odbywa się w nowym miejscu. Wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy do Wydziału Spraw Obywatelskich, 
który znajduje się na parterze, w lewym skrzydle Urzędu Miejskiego 
(pok. nr 5).

W Urzędzie Miejskim w Giżycku utworzone zostało specjalne sta-
nowisko obsługi obywateli Ukrainy, gdzie osoby zamieszkujące na te-
renie miasta Giżycka, mogą się rejestrować i składać wnioski o nadanie 
numeru PESEL. Sprawy można załatwiać od poniedziałku do piątku w 
godzinach pracy Urzędu: poniedziałek godz. 8.00-16.00, wtorek-piątek 
7.30-15.30. Miejsce jest oznakowane. Pracę punktu koordynują pra-
cownicy Urzędu z Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cy-
wilnego, udzielają naszym gościom informacji w zakresie pomocy, czy 
załatwienia podstawowych spraw. W razie potrzeby można skorzystać 

Nadawanie PESEL w nowym miejscu też z tłumacza, dzięki naszej współpracy ze Związkiem Ukraińców Od-
dział Mazurski i Koło w Giżycku.

Ważne – każda z osób rejestrujących się, musi posiadać zdję-
cie. Wymagane zdjęcia osobom przybyłym z Ukrainy zamieszkałym w 
Giżycku, wykonywane będą na zlecenie UM Giżycko w zarejestrowa-
nych punktach pobytu uchodźców na terenie miasta oraz indywidualnie 
w zakładzie fotograficznym „No to FOTO” przy ul. Pocztowej 1. Zdjęcia 
wykonywane są nieodpłatnie.

Numer PESEL nadany zostanie po ustaleniu tożsamości osoby w 
oparciu o dostępne (w tym unieważnione) dokumenty jak paszport, do-
wód osobisty, ale także Karta Polaka, czy prawo jazdy. W przypadku 
dzieci dopuszcza się akt urodzenia. W ramach procedury, od osób któ-
re będą rejestrowane, pobierane są również odciski palców. Nadanie 
numeru PESEL pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na 
rzecz uchodźców z Ukrainy. System rejestracji uchodźców ruszył od 
środy 16 marca.                              Tekst: gizycko.pl/J. Maciejewska-Kucfir
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Podczas charytatywnego Kiermaszu Wielkanocnego zorganizowa-
nego w Szkole Podstawowej nr 7, w zaledwie kilka godzin, udało się 
uzbierać aż 13 tys. złotych. Sekretem sukcesu akcji były zapewne do-
bra współpraca i serca włożone w pracę na rzecz kiermaszu.

Zgodnie z założeniem, pieniądze ze sprzedaży dań i wypieków (9 
tys. zł), zostaną przekazane na rzecz Ukrainy, a 4 tys. zł, ze sprze-
daży ozdób, wpłynie na konto Rady Rodziców. Poza wspomnianymi, 
wymiernymi korzyściami, niezwykle ważna jest możliwość integracji i 
łączenie sił na rzecz wyższych celów.

Zakupów podczas kiermaszu mógł dokonać każdy chętny, szkoła 
zorganizowała w tym dniu drzwi otwarte. Stroiki, palmy, kartki, ozdoby 
świąteczne i wypieki przygotowane przez uczniów, ich rodziców, a tak-
że pracowników szkoły - wybierać można było z naprawdę szerokiej 

Pomaganie przez zajadanie 
oferty. Goście kiermaszu mieli także okazję do skosztowania tradycyj-
nych dań i ciast ukraińskich, przygotowanych przez mamy uczniów z 
Ukrainy. 

Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością specjaliści z dziedziny 
gastronomii: Marysia Żebrowska, Ola Juszkiewicz i Dariusz Bary-
ga, którzy częstowali gości gorącym barszczem ukraińskim własnej 
produkcji. Dodatkową atrakcją była możliwość zrobienia pamiątkowego 
zdjęcia z ulubioną postacią z kreskówki.   

Za koordynację wydarzenia odpowiadała pani Sylwia Prokop-
czuk, przewodnicząca Rady Rodziców i zarazem pracownik SP7 oraz 
Agnieszka Siergiej, przedsiębiorca zaangażowana w pomoc na rzecz 
Ukrainy.

Tekst i fot. gizycko.pl/ J. Maciejewska-Kucfir 
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Dlaczego nazywamy się Tulipany? Przecież nie zajmujemy się 
ogrodnictwem. Jesteśmy stowarzyszeniem pomagającym osobom z 
chorobą Parkinsona i ich rodzinom. Jednak tulipan i parkinson mają 
wiele wspólnego. Nazwa choroby pochodzi od nazwiska angielskie-
go lekarza Jamesa Parkinsona, który jako pierwszy opisał jej objawy. 
200 lat później środowisko parkinsonowskie za swój symbol przyjęło 
czerwonego tulipana, którego wyhodował duński ogrodnik cierpiący na 
tę chorobę i nazwał go właśnie „Doctor James Parkinson”.Tulipan ma 
również taką cechę, że nawet po wstawieniu do wody zwiesza kielich 
ku dołowi.Przypomina to sylwetkę osoby w pewnym stadium choroby.

Nasza pełna nazwa to Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą 
Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany” i dokładnie określa naszą 
grupę: chorzy i opiekunowie szukają wsparcia, zaś przyjaciele to osoby 
chcące angażować się w pomoc innym.

 Gdy w rodzinie pojawia się choroba Parkinsona wymagane jest zin-
tegrowane wsparcie - systematyczna rehabilitacja, opieka psychologa, 
logopedy, dla samotnie mieszkających pomoc asystenta. Opiekunom  
zajmującym się chorym całodobowo nieodzowny jest chociaż chwilowy 
odpoczynek. Organizując pomoc, staramy się uwzględniać te potrzeby. 
Organizujemy również wydarzenia edukujące o chorobie Parkinsona. 

 Dużą wagę przykładamy do spotkań integracyjnych, które służą 
również wymianie doświadczeń codziennego życia z chorobą oraz 
wzajemnemu wsparciu. 

 Obchodzimy w tym roku 10 lecie działalności, jubileusze zaś skła-
niają do podsumowań i refleksji: czy nasza praca jest potrzebna, czy 
spełnia swoje cele i oczekiwania chorych i ich rodzin?

„Do stowarzyszenia „Tulipany” należę wraz z moimi rodzicami od 
początku jego istnienia. Diagnoza potwierdzająca chorobę u mojego 

Dziesięciolecie giżyckich Tulipanów
taty była trudna do przyjęcia nie tylko dla niego.Cała rodzina i znajo-
mi nie mogli uwierzyć, że tak bardzo aktywny fizycznie człowiek, na-
uczyciel wychowania fizycznego, miłośnik pieszych wędrówek zaczął 
się raptem zamykać w swoim ciele jak w pancerzu. Nie byliśmy na to 
przygotowani. Dzięki wsparciu giżyckich „Tulipanów” poznaliśmy inne 
rodziny, które musiały się mierzyć z podobnymi problemami. Organizo-
wane przez stowarzyszenie szkolenia oraz wymiana doświadczeń mię-
dzy innymi opiekunami pomogły zrozumieć istotę wsparcia i codziennej 
opieki nad chorym. Myślę też o wsparciu emocjonalnym, tak ważnym, 
kiedy świat chorego bardzo się zawęża. Istotne jest również wsparcie 
członków rodziny chorego – spotkania, wspólne zajęcia i integracja. 

 Mój tato już odszedł, ale wiedza, którą zdobyłam podczas opieki 
nad nim wspierana przez „Tulipany” została. Mogę teraz dzielić się nią z 
innymi rodzinami, które wspierają w chorobie swoich bliskich” - Dorota.

Wierzymy, że ten głos nie jest odosobniony. Zapraszamy zatem 
serdecznie do naszego grona osoby zmagające się z chorobą Parkin-
sona i ich opiekunów oraz przyjaciół.  W grupie latwiej żyć z chorobą!

Tel. 794-301-066 lub 600-893-086
Szczegóły o naszych działaniach znajdą Państwa na stronie inter-

netowej tulipany@gizycko.pl i facebook.com/stowarzyszenietulipany
Bardzo dziękujemy za wspieranie naszej działalności: instytucjom 

i osobom prywatnym. Jesteśmy wdzięczni za wszelką pomoc. Można 
nam jej udzielać poprzez przekazanie 1%, darowiznę na konto lub ro-
biąc zakupy online poprzez serwis  FaniMani. Sklep przekazuje ustalo-
ny procent na wybraną przez kupującego organizację. To czasami tylko 
kilka groszy, ale im więcej wspierających tym większe kwoty można 
zebrać. Pamiętajcie o Giżyckich Tulipanach podczas robienia zakupów.

Iwona Kiczyńska - Prezes Zarządu

Udział w Międzynarodowej Parkinsoniadzie w Łodzi – 2019

Integracyjnie w pracowni „Ogniem Malowana” - 2013

Wycieczka do Świętej Lipki – 2014

Projekt wsparcia opiekunów – 2013
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2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W 
Giżycku zrobiło się tego dnia bardzo niebiesko. Już po raz siódmy Stowa-
rzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych” Podaruj dziecku radość” 
działające przy Szkole Podstawowej nr 3 zorganizowało Marszobieg dla 
autyzmu. Na początek rozgrzewka poprowadzona przez Annę Leczycką, 
a potem marsz z centrum Giżycka na Wzgórze Św. Brunona. 

- Mimo wiatru i zimna dominował uśmiech i dobre humory. Zademon-
strowaliśmy, że wszyscy się dobrze rozumiemy i jesteśmy uwrażliwieni 
na indywidualne potrzeby innych. Bo autyzm to nie choroba – przekonują 
organizatorzy imprezy. - Mieszkańcy Giżycka i okolic, władze Giżycka i 
powiatu giżyckiego, pani marszałek Sejmiku województwa warmińsko-ma-
zurskiego, dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie giżyckich szkół: 
JESTEŚCIE WIELCY, MACIE WIELKIE serca. Dzięki Waszej obecności 
rośnie świadomość społeczeństwa o autyzmie. A o autyzmie trzeba mówić, 
trzeba uczyć wszystkich tolerancji, życzliwości i akceptacji nie tylko od 
święta, ale i każdego dnia. Dziś symbolicznie na niebiesko świeciliśmy dla 
autyzmu. „Autyzm jest po to, by zrekompensować światu rosnącą liczbę 
ludzi nudnych i banalnych”.

Fot. Anita Borkowska i Waldemar Albowicz 

Giżycko na niebiesko
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21 marca w Przedszkolu Miejskim nr 4 odbyły się uroczyste ob-
chody pierwszego Dnia Wiosny. Ekologiczne przedszkolaki przywitały 
wiosnę w formie happeningu.

Powitanie wiosny rozpoczął pokaz mody ekologicznej. Dzieci za-
prezentowały stroje z surowców wtórnych, wykonane wspólnie z rodzi-
cami. Kolejnym punktem był występ dzieci z Koła Teatralnego „Różowa 
gąska”. Utalentowane przedszkolaki przedstawiły inscenizację wiersza 
Igora Skiryckiego, pt. „Sznurek Jurka”. Przeprowadzono także krótki 
sprawdzian z segregacji odpadów, dzieci z PM4 wykazały się ogromną 
wiedzą z tego zakresu.

Podsumowaniem obchodów był przemarsz dzieci ulicami miasta 
połączony z akcją ekologiczną skierowaną do mieszkańców Giżycka. 
Przedszkolaki rozdawały ulotki zachęcające do segregacji odpadów 
oraz zbierania zużytych baterii. Na zakończenie dzieci pożegnały prze-
pięknie wykonaną ekologiczną Marzannę, którą piosenką i wierszem 
odesłały do krainy lodu.        Informacje i zdjęcia: Przedszkole Miejskie nr 4.  

Ekologiczne przedszkolaki powitały wiosnę
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Kolorowe, pozytywne instalacje nawiązujące do świąt wielkanoc-
nych ozdobiły popularne lokalizacje Giżycka. Żółte i zielone jajka pokaź-
nych rozmiarów mają za zadanie nie tylko zdobić przestrzeń miejską, 
ale przede wszystkim wywoływać uśmiech na twarzach mieszkańców.

Jajka stanęły w okolicy Placu Grunwaldzkiego i na Pasażu Por-
towym. Te pierwsze, pełnią funkcję donic. Posadzono w nich łącznie 
kilkaset sztuk bratków w kolorze niebieskim, pomarańczowym i żółtym. 
Instalacja na Pasażu Portowym to rodzaj miejskiej rzeźby.

Skąd pomysł?
Jedna z pracownic Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska znalazła ofertę ozdób i zaproponowała, aby kupić je do 
miasta. Pomysł spotkał się z aprobatą naczelnika i burmistrza, po czym 
rozpoczęto działanie. Wybrano kolory, liczbę donic i ozdób, zaprojek-
towano nasadzenia. Droga od pomysłu do realizacji, w którą włączyli 
się pracownicy Centrum Integracji Społecznej, była niezwykle krótka. 

Niezłe jaja
Instalacje spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem. Post na 

miejskim fanpage’u z filmem o ozdobach, pobił rekord popularności. 
W ciągu dwóch dni od publikacji na post pozytywnie zareagowało nie-
mal 9 tysięcy fanów, a informacja dotarła do ponad 450 tysięcy odbior-
ców! Zapraszamy po więcej na miejski profil i na wciąż młode, jednak 
niezwykle aktywne konto na TikToku! Pracownicy WGK potwierdzają, 
że skoro pomysł się spodobał, to w przyszłym roku mogą pojawić się 
kolejne instalacje w tym stylu.

Wiosna, ach to Ty!  Będzie pięknie!
Giżycko ozdobiło się pięknie na wiosnę. Niebawem zaczną rozkwi-

tać też krzewy i drzewa. Miasto przygotowało już plan nasadzeń na 
nadchodzący sezon. Kontynuowany jest trend minimalizujący koszty 
związane z corocznym zakupem roślin sezonowych. Jednorazowe na-
sadzenia są w coraz większym stopniu uzupełniane wieloletnimi byli-
nami.

Kolorowo, pozytywnie, z uśmiechem
- Uznaliśmy, że będziemy kontynuować wykonywanie jednorazo-

wych nasadzeń sezonowych na miejskich terenach, w co zaliczać się 
będą rośliny jednoroczne, oraz co roku dosadzimy coraz więcej bylin 
na stałe miejsca. Na przykład w tym sezonie powiększymy dwukrotnie 
nasadzenia bylinowe wzdłuż ul. Nadbrzeżnej. W powiększonych kwa-
terach w trawniku znajdą się m.in. jeżówki, rudbekie, szałwie omszone, 
krwawnik wiązówkowaty i trzcinnik. Na terenie placu przed hotelem 
Wodnik, wysiejemy ciekawą mieszankę ogrodowych kwiatów jedno-
rocznych w tym słoneczniki, kosmosy i kleome. Słoneczniki pojawią 
się także przed kinem Fala w towarzystwie innych roślin jednorocznych 
- informuje Diana Czechowska z Wydziału Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska. - Stawiamy w tym roku na mocne, żywe kolory i 
kompozycje takich roślin jak: czerwone pelargonie, niebieskie szałwie 
omączone, aksamitki pomarańczowe i żółte, czerwone cynie, niebie-
skie lobelie, żółte uczepy, czerwone szałwie błyszczące, plektrantusy w 
odmianach ‘Variegata’ i purpurowolistne. Mniej popularne rośliny, które 
chcemy przetestować w tym sezonie wegetacyjnym to m.in. heliotropy, 
stokrotki afrykańskie, rączniki. Ponownie pojawią się kanny, purpurowe 
rozplenice i koleusy, rośliny które sprawdziły się na rabatach miejskich 
w zeszłym roku.

Zielone zmiany na bieżąco
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wystar-

tował z własnym profilem na portalu facebook Środowisko UM. Użyt-
kownicy znajdą tam najświeższe informacje dotyczące wydziałowych 
akcji i wydarzeń oraz relacje z codziennej pracy w terenie. Zaprasza-
my wszystkich zainteresowanych, nie tylko nasadzeniami! Pracownicy 
przybliżają szczegóły dotyczące pomocy zwierzętom, terminów lęgo-
wych ptaków, przycinek drzew, wydawania zezwoleń np. na wycinki. 

Tekst: gizycko.pl/J.Maciejewska-Kucfir 
Fot. gizycko.pl/grupa fb Migawka Giżycka, pixabay.com
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W sobotę 2 kwietnia 2022 r. podczas wyjątkowej uroczystości Bur-
mistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz wręczył medale 
za długoletnie pożycie małżeńskie.

Burmistrz w towarzystwie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Iwony Wojciulewicz wręczał odznaczenia indywidualnie dla każdej z 
par.

Medale zostały wręczone następującym parom:
Elżbieta i Leon Lelisowie  

Marianna i Aleksander Brasiunowie 

Życząc kolejnych, szczęśliwych lat
Krystyna i Wiesław Kamińscy  
Daria i Konstanty Teleszewscy 

Danuta i Jerzy Banaszkiewiczowie 
Jadwiga i Jerzy Walaskowie  

Maria i Lech Stankiewiczowie  
Teresa i Wacław Olszewscy  

GRATULUJEMY Państwu długoletniego pożycia małżeńskie-
go. Życzymy kolejnych wielu lat w szczęściu i wzajemnym zrozumieniu.  

Tekst i fot. gizycko.pl/ J. Maciejewska-Kucfir 

Elżbieta i Leon Lelisowie  Marianna i Aleksander Brasiunowie 

Krystyna i Wiesław Kamińscy  Daria i Konstanty Teleszewscy 

Danuta i Jerzy Banaszkiewiczowie 

Jadwiga i Jerzy Walaskowie  Maria i Lech Stankiewiczowie  

Teresa i Wacław Olszewscy  
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20 lat temu na mapie Giżycka pojawił się Zespół Szkół Kształto-
wania Środowiska i Agrobiznesu. Nazwa nowa – szkoła zdecydowanie 
nie. Wszak w budynku przy ul. Kościuszki 23 szkoła mieściła się już od 
1967 r. Data ta nie stanowi jednak początku istnienia placówki. Jego 
trzeba szukać w 1947 r., kiedy to na ul. Suwalskiej powstało Gimna-
zjum Rybackie. To z niego wyrastają korzenie dzisiejszego Zespołu 
Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu. 

Przez wiele lat – do 2002 r., kształcili się tu na poziomie zawo-
dowym i technicznym przyszli rybacy, melioranci i rolnicy. Z uwagi na 
różne typy szkół i różne zawody od 1976 r. szkoła działała pod nazwą 
- Zespół Szkół Rolniczych. Kierowali nim kolejno: Pan Zygmunt Jelec, 
Pani Alicja Kacprzak, Pan Zbigniew Rynkiewicz – jej absolwent. 

W świadomości wielu giżycczan funkcjonowało i nadal funkcjonuje 
określenie TWM. Pochodzi ono od skrótu faktycznej nazwy Technikum 
Melioracji Wodnych, które istniało przez 40 lat (1957 – 1997). Trudno, 
więc dziwić się, iż tak bardzo wpisało się w historię naszego miasta. 
Tradycje tego technikum są do dziś kontynuowane, choć nazwa zawo-
du zmieniła się na technik inżynierii środowiska i melioracji.

Zmiana nazwy szkoły w 2002 roku na Zespół Szkół Kształtowania 
Środowiska i Agrobiznesu to nie wyłącznie zabieg kosmetyczny czy 
marketingowy. To efekt konstruktywnego podejścia do zmieniających 
się potrzeb rynku pracy oraz form i metod realizacji samego kształce-
nia zawodowego. Pierwszym dyrektorem Zespołu został Pan Jarosław 
Kulhawik. Funkcję tę pełni do dziś. Jubileusz szkoły jest też i jego ju-
bileuszem.

Na przestrzeni lat w ZSKŚiA istniało wiele typów szkół: technikum, 
liceum profilowane, liceum ogólnokształcące. W wyniku kolejnych re-
form edukacji zanikły licea profilowane i liceum ogólnokształcące. Po-
zostały technika, choć zawody, w których kształciła się młodzież suk-
cesywnie ulegały zmianie. Był to efekt reform oświaty, zmieniających 
się trendów w szeroko rozumianej branży rolniczej oraz rynku pracy. 
Obecnie ZSKŚiA jest klasycznym technikum kształcącym w 6 zawo-
dach: technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik 
inżynierii środowiska i melioracji, technik urządzeń i systemów ener-
getyki odnawialnej, technik reklamy, technik robót wykończeniowych w 
budownictwie.

Na przestrzeni tych 20 lat budynek szkoły zyskał nową elewację, 
został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2010 roku 
powstała nowoczesna sala gimnastyczna. Jej wielkość – 1356 m2 i wy-
posażenie pozwala nie tylko na realizację na wysokim poziomie zajęć 
z wychowania fizycznego, ale też na organizację turniejów, zawodów, 
imprez.  Integralną częścią szkoły jest też Internat. Zakwaterowanie i 
wyżywienie znajduje w nim 151 uczniów szkół powiatu giżyckiego. 

Niewiele osób wie, że ZSKŚiA jest ośrodkiem szkolenia kierowców. 
Jako taki prowadzi naukę jazdy w zakresie kat. T. Zajęcia te są obo-
wiązkowe dla uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiz-

 Już starożytni Rzymianie wiedzieli, że: „Czasem maleńka chwilka rozstrzyga o wielkich rzeczach”.  W maksymę Tytu-
sa Liwiusza wpisała się historia jednej z giżyckich szkół średnich. 

Jubileusz 20-lecia Agrobiznesu
nesu i technik architektury krajobrazu. Wszystkie kierunki kształcenia, 
szereg przedmiotów zawodowych realizują w pracowniach szkolnych, 
warsztatach i w Bazie Szkolenia Praktycznego w Bogacku. Zdobywanie 
konkretnych, fachowych umiejętności jest niezwykle ważne w każdym 
zawodzie. Nie opanuje się ich oglądając obrazki w książce czy filmy. 
To ćwiczenia czynią mistrzem! Miejscem, w którym uczniowie ćwiczą 
umiejętności zawodowe jest nie tylko szkoła, ale też wszystkie podmio-
ty, które otwierają swoje drzwi i przyjmują uczniów na praktykę. Bez 
nich niemożliwe byłoby kształcenie zawodowe. Praktyki zawodowe 
realizowane były i są nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami: 
w Holandii, Francji, na Litwie, w Niemczech, Czechach, Grecji. Obec-
nie, możliwość organizacji praktyk zagranicznych jest jeszcze większa 
dzięki uzyskanej Akredytacji Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szko-
lenia zawodowe.

Tak zwany „Agrobiznes” ma swój klimat i wartości, które nauczycie-
le starają się przekazywać wychowankom. Jedną z nich jest dbałość o 
bezpieczeństwo i zapobieganie różnym przejawom agresji, co zostało 
potwierdzone Certyfikatem „Szkoły promującej bezpieczeństwo”. Jako 
szkoła kształcąca w zawodach, celowo i świadomie oddziałujących na 
środowisko naturalne, promuje działania proekologiczne, sprzyjające 
zrównoważonemu rozwojowi. Potwierdził to uzyskany Certyfikat „Szko-
ły przyjaznej środowisku”. Wiele działań skierowanych jest na kształ-
cenie uczniów w poczuciu miłości ojczyzny, chęci służenia Polsce, 
przekazywania pamięci o bohaterach i wydarzeniach historycznych, 
świadomej przynależności do narodu, regionu, rodziny, wspólnoty lo-
kalnej.  Te zabiegi zostały docenione przyznaniem Certyfikatu „Szkoły 
wiernej dziedzictwu”. 

Klimat „Agrobiznesu” tworzą także charakterystyczne wydarzenia: 
nocne igraszki z nauką, profilaktyczna siłownia, dzień przedsiębiorczo-
ści, tydzień matematyczny, tydzień języka ojczystego, krajowe i zagra-
niczne wycieczki odbywające się corocznie jesienią i latem. 

Ludzie, dzięki którym budynek przy ulicy Kościuszki 23 tętni ży-
ciem, przeżywają w nim radości i smutki, zostają finalistami Olimpiad 
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych czy innych konkursów przedmioto-
wych, dowiadują się, że świetnie albo słabo wykonali projekt na jakąś 
lekcję, planują wyjazd na targi, zakochują się, przeżywają rozterki, de-
nerwują, pracują, uczą się i bawią. Po prostu żyją. Tworzą tu swoją 
własną, niepowtarzalną historię uczniowie, nauczyciele, pracownicy 
administracji. Przez 20 lat ZSKŚiA wpisał się w historię życia ponad 2,5 
tysiąca młodych ludzi! Wspomnienia niewielkiej części z nich, dziś już 
absolwentów, będą przedstawiane w kolejnych artykułach.

Z okazji Jubileuszu pozostaje wyrazić życzenie: niech hasło szkoły: 
„Twój zawód – Twoją pasją” będzie zawsze w sercach nauczycieli i 
przyszłych techników różnych specjalności.

Tekst: Edyta Trościanko - pedagog szkolny w Zespole Szkół Kształ-
towania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku

Fot. Archiwum ZSKŚiA
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30 marca 2022 r. podczas posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przemocy w Rodzinie nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu „Nie 
migaj się od odpowiedzialności - HELP ME”. 

Celem konkursu ogłoszonego z inicjatywy Przewodniczącej Zespołu 
Natalii Paszkiewicz i Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji 
Społecznej Ewy Ostrowskiej było upowszechnienie międzynarodowego 
gestu ręki „HELP ME”. Konkurs został ogłoszony w grudniu 2021 r. i skie-
rowany był do uczniów giżyckich placówek oświatowych. Prace oceniło 
jury konkursu w składzie: Natalia Paszkiewicz (ZI), Ewa Ostrowska 
(CPUIS) i Ewa Kolankiewicz (CPUIS). 

Wręczenia dyplomów i nagród dokonali w obecności członków Ze-
społu Interdyscyplinarnego Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkie-
wicz i Dyrektor CPUIS Ewa Ostrowska. Nagrody zostały sfinansowane 
przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. 

Laureatkami konkursu zostały: 
I miejsce Gabriela Fok – ZSKŚiA
II miejsce - Wiktoria Kmit - II LO
III miejsce - Edyta Sieniuć - SP1

Autorkom nagrodzonych prac plastycznych serdecznie gratulujemy i 
dziękujemy kadrze pedagogicznej szkół za rozpropagowanie konkursu.

Warto przypomnieć, że Międzynarodowy znak wołania o pomoc 
„HELP ME” to prosty gest ręki, który można wykonać bez wzbudzania 
podejrzeń na wideo czacie lub machając komuś przez okno, bądź pod-
czas odbierania paczki od kuriera, czy też stojąc za naszym oprawcą, 
gdy ten z kimś rozmawia. Nie musimy używać do tego słów. Ten „Sygnał 
pomocy” warto poznać, bo w ten sposób możemy komuś pomóc. Wy-
konanie znaku „HELP ME” jest proste: Pokaż otwartą dłoń. Złóż dłoń w 
pięść chowając kciuk do środka.

CO ZROBIĆ, GDY KTOŚ POKAŻE NAM TEN ZNAK?
1. Nie powinniśmy dawać oznak, że coś jest nie tak. Zwłaszcza gdy 

obserwuje nas osoba, która potencjalnie może być sprawcą. Ofiarę mo-
głoby to narazić na konsekwencje.

2. Zakończ spotkanie lub rozmowę, tak jakby nic się nie stało.
3. Skontaktuj się z policją pod numerem alarmowym 112 i wyjaśnij sy-

tuację, oraz poinformuj, że osoba ta w ten sposób poprosiła nas o pomoc 
lub zadzwoń na numer: 22 668 70 00 „Niebieska Linia” Ogólnopolskie 
Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie.

4. Można również skorzystać z aplikacji „TWÓJ PARASOL”. Aplikacja 
na telefon twojparasol.com, to narzędzie stworzone w celu skutecznego 
wsparcia osób zagrożonych przemocą.                             Ewa Ostrowska

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

tel. 87 429 13 36

„Nie migaj się od odpowiedzialności - HELP ME”
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Każdego roku staramy się po-
móc naszym najmłodszym miesz-
kańcom w walce o powrót do 
zdrowia. W 2022 r. Miasto Giżycko 
wspiera 7-letniego Adasia Mantry-
bę w pozyskiwaniu środków na ko-
nieczną rehabilitację. 

Przeprowadziliśmy już wiele 
akcji charytatywnych, pod patro-
natem Burmistrza Giżycka Woj-
ciecha Karola Iwaszkiewicza, 
dedykowanych co roku jednej 

potrzebującej osobie, które pozytywnie wpłynęły na sytuacje małych 
giżycczan oraz ich rodziców w nierównej walce o to, co najważniej-
sze – zdrowie i życie! Dzięki Państwa pomocy wsparliśmy w walce o 
zdrowie giżycczan: Krystiana Czyrko, Bartusia Frączka, Adriana 
Jarosza, Antosia Żochowskiego, Filipa Czerniawskiego i Igorka 
Kamińskiego

Mamy świadomość, że to doraźna pomoc, która jednemu wystar-
czy do powrotu do zdrowia, a innemu ułatwi w danym roku skorzystanie 

Adaś Mantryba - pomagajmy
z dostępnych ofert medycznych, zabiegów i rehabilitacji w celu popra-
wienia obecnego stanu zdrowia. Cokolwiek byśmy wspólnie nie robili 
– jest to ogromne wsparcie dla dzieci oraz ich rodziców.

Zachęcamy do wsparcia Adasia poprzez jedną z wielu poniższych 
możliwości.
ZBIÓRKI DO PUSZEK STACJONARNYCH NA TERENIE GIŻYCKA

Urząd Miejski w Giżycku, Al. 1 Maja 14
Elite Clinic, ul. Obwodowa 6
Miejska Dżungla, ul. Warszawska 6a
Kwiaciarnia Znicz, ul. Królowej Jadwigi 14
Studio fryzur Diamond hair, ul. Jagiełły 26
Hair studio AAAZ, ul. Szantowa 4, lok. 3
No to FOTO, ul. Pocztowa 1
 
1 % PODATKU NA RZECZ ADASIA
Adam Mantryba KRS 0000148747 
(Fundacja „Przyszłość dla dzieci”)
w rubryce „Informacje uzupełniające
– cel szczegółowy 1%” należy wpisać: Adam Mantryba

 Informacja: gizycko.pl

W minionym miesiącu Giżyckie Centrum Kultury zorganizowało 
cykl spotkań edukacyjno-kulturowych dla dzieci i rodziców zmuszonych 
opuścić swe domostwa w Ukrainie.

Aby nieco umilić najmłodszym pobyt w naszym mieście zorganizo-
wano warsztaty z rzeźb balonowych, pokazy magiczne, zajęcia tanec-
zne a także rękodzieło artystyczne. W organizację zajęć włączyli się 
również mieszkańcy miasta, którzy wsparli GCK również w tłumaczeniu 
na język ukraiński. Serdecznie dziękujemy panu Mateuszowi, jego 
żonie Dianie, pani Krystynie oraz pani Justynie za okazane wsparcie.

W nadchodzącym miesiącu również są zaplanowane zajęcia, które 
odbywać się będą tradycyjnie już w każdą środę w siedzibie Giżyckiego 
Centrum Kultury o 18:15.

W planach:
1. Warsztaty rękodzielnicze z robienia makramy - sztuki zaplatania 
sznurków bez użycia drutów, szydełka czy igieł, znanej już w czasach 
starożytnych!
Data: 13 kwietnia, godzina 18:15 Miejsce: Giżyckie Centrum Kultury 
(ul. Konarskiego 8 )
Wstęp wolny, obowiązują zapisy: 661 664 781 Wiek: 6+
2. Warsztaty muzyczne Serdecznie zapraszamy na warsztaty mu-
zyczne, gdzie przy poznamy różnego typu instrumenty oraz wspólnie 
stworzymy nietypową orkiestrę z najróżniejszych przedmiotów!

Integracja edukacyjno-kulturalna

Data: 20 kwietnia, godzina 18:15 Miejsce: Giżyckie Centrum Kultury 
(ul. Konarskiego 8 )
Wstęp wolny, obowiązują zapisy: 661 664 781 Wiek: 4+
3. Warsztaty plastyczno-sensoryczne Zabawy sensoryczne mają za za-
danie dostarczać różnorodnych bodźców do rozwoju zmysłów malucha 
i poszerzać świat jego doznań. Nie potrzeba do nich skomplikowanych 
zabawek, można wykorzystać przedmioty codziennego użytku! Ser-
decznie zapraszamy na warsztaty, które pomogą dzieciom rozwinąć 
się manulanie i nie tylko! Data: 27 kwietnia, godzina 18:15 Miejsce: 
Giżyckie Centrum Kultury (ul. Konarskiego 8 )
Wstęp wolny, obowiązują zapisy: 661 664 781 Wiek: 4+
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Tygodniowa zbiórka, 12 godzin pakowania, ponad 1000 km w trasie 
- dary z Kwerfurtu dotarły do Giżycka i po krótkim przystanku ruszyły 
do Dubna. Delegacja z Kwerfurtu, na czele z burmistrzem Andreasem 
Nette, w 40 tonowym tirze przywiozła m.in. 16 agregatów prądotwór-
czych, żywność długoterminową, jedzenie dla dzieci, śpiwory, środki 
higieniczne. Wszystko to w krótkim czasie udało się uzbierać dzięki 
hojności mieszkańców naszego miasta partnerskiego Kwerfurtu.  

Tamtejsza straż pożarna przekazała również jeden ze swoich 
wozów strażackich i hełmy. Sprawny rozładunek transportu umożliwiło 
zaangażowanie niezastąpionych wolontariuszy ze Związku Ukraińców 
w Polsce Zup Koło W Giżycku   Gości z Niemiec przywitali zastępca 
burmistrza Giżycka Cezary Piórkowski, przewodnicząca Rady Po-
wiatu Monika Łępicka-Gij, przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku 
dr Robert Kempa. Transport wyruszył do Dubna pod koniec marca. 

 Tekst i fot. gizycko.pl/ J. Maciejewska-Kucfir 

Kwerfurt pomaga Ukrainie
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Kwiecień to doskonały okres, żeby spotkać na mazurskich sta-
wach i śródpolnych rozlewiskach niezwykłą kaczkę – płaskonosa. To 
dla tego ptaka leżałem pięć godzin bez ruchu przy brzegu jednego 
z bajorek oraz dla tego ptaka niemal nie wpadłem do stawu zimową 
porą w Warszawie. To jednak nic wielkiego. Płaskonos emanuje takim 
urokiem i wdzięcznym wyglądem, że dla udanego z nim spotkania 
warto zrobić o wiele więcej!

Pierwsza podstawowa informacja – oczywiście płaskonos nie ma, 
jak mogłaby sugerować jego krajowa nazwa, nosa, ani czegokolwiek, 
co mogłoby przypominać nos. Tak jak każda kaczka, a nawet ptak, 
ma jednak dziób. Połowicznie jednak trafiono, bo ten dziób u płasko-
nosów jest wydłużony i mocno spłaszczony. Dzięki temu ich wygląd 
jest nieco przerysowany, jakby karykaturalny. Ten charakterystyczny 
wizerunek jest jednak ich mocną stroną i dużym atutem. Samiec jest 
kolorowy z ciemnozieloną głową, ciemnym wierzchem i brązowymi 
bokami. Samica natomiast pod względem upierzenia przypomina 
swoją bardziej pospolitą kuzynkę – krzyżówkę. Jednak u niej również 
na pierwszy plan wysuwa się niezwykle wydatny dziób, przypomina-
jący łyżkę do zakładania butów. 

Tylko wczesną wiosną możemy na Mazurach podziwiać piękne 
płaskonosy, kiedy odpoczywają na niewielkich zbiornikach w czasie 
wędrówek na lęgowiska. Ptaki te gustują w płytkich wodach, gdzie 
swoim wyspecjalizowanym dziobem zbierają z powierzchni i filtrują 
drobniutki pokarm roślinno – zwierzęcy. Obecnie płaskonosy bardzo 
nielicznie przystępują do lęgów w Polsce, głównie w dolinie Biebrzy. 
Reszta ptaków ciągnie na lęgowiska dalej na wschód kontynentu.  
Jednak wcale nie oznacza to, że podczas tych wiosennych postojów 
w relacjach pomiędzy płaskonosami wieje nudą i nic się nie dzieje. 
Wręcz przeciwnie, to okres układów, przetasowań, amorów, dobie-
rana się w pary i wszelkich innych międzypłciowych rozgrywek. Jest 
więc na co popatrzeć.  Każdego roku wybieram się na lokalne śród-
polne rozlewisko specjalnie dla płaskonosów, które zapewne jednak 
nie podskakują z radości na takie spotkania. Dlatego też, żeby nie de-
nerwować ptaków i siebie układam się w zamaskowanym stroju w od-
powiedniej odległości od brzegu i czekam na ptaki. Czasami czekam 
godzinę, czasami dwie, w ostatnim czasie zdarzyło mi się czekać aż 
pięć. Co wtedy robię? Leżę i myślę o niebieskich migdałach, o waka-

Wszystko dla płaskonosa 

cjach, o ptakach… Zupełnie bezstresowe spędzanie czasu wolnego, 
lecz w pozycji trochę niewygodnej. Po tej wielogodzinnej leżance w 
końcu się doczekałem. Na spokojnej tafli wody wylądowały trzy pła-
skonosy, w konfiguracji: ona – jedna, ich – dwóch. Nie trudno się było 
domyślić, że w takim kaczym zestawie będzie się działo, musi być 
jakaś wartka akcja. I tak też było. Samce rozpoczęły rywalizację o 
zdezorientowaną samicę. Jak one się starały, jak one tańczyły, jak 
one  się prezentowały… Ogień i błysk w tych żółtych oczach był nad 
wyraz widoczny. Kaczory kręciły się dookoła własnej osi w wodzie, 
jakby wpadły w wir, chcąc podkreślić swoją sprawność. Do tego od-
zywały się szybkimi, powtarzającymi się, szczekliwymi odgłosami. 
Potem były gonitwy, podszczypywania  i bezpośrednia konfrontacja. 
Którego kawalera wybrała samica? Na tamtą chwilę wyglądało, że 
cały czas się waha….

Nie wahałem się za to ani przez moment, żeby podczas pobytu 
w Warszawie odwiedzić zimującego na osiedlowym stawie pomiędzy 
miejscowymi krzyżówkami samca płaskonosa. To była okazja, żeby 
w końcu z bliskiej odległości, bez specjalnych podchodów sfotografo-
wać ptaka, który w obliczu śnieżno – mroźnych warunków był zdecy-
dowanie bardziej ufny w stosunku do człowieka. W miłośniku ptaków i 
ptasiej fotografii jest jednak coś takiego, że zawsze chce lepiej, bliżej, 
ładniej… I tak w końcu postanowiłem, że zejdę po stromym oblodzo-
nym zboczu stawu, żeby uchwycić na zdjęciu ptaka z lepszej perspek-
tywy. Jeden nieroztropny krok i już sunąłem na brzuchu z górki prosto 
do wodnej toni niewielkiego zbiornika. Ludzie dookoła przerażeni, 
dzieci zadziwione, psy  zdenerwowane. Tylko siłą woli i nadludzkimi 
staraniami zatrzymałem się tuż nad lustrem wody. Wszytko zatem 
zakończyło się w miarę dobrze, czego nie było można powiedzieć 
o moim ubraniu. Zjeżdżając  do dołu po skarpie ściągnąłem kurtką i 
spodniami wszelkie kacze nieczystości, które w śniegu konserwowały 
się przez cała zimę. To nie był oczywiście tak wielki kłopot, jakim mo-
głaby być nieplanowana, publiczna kąpiel pomiędzy wystraszonymi 
kaczkami. Jeden miałem tylko wówczas dylemat. Trzeba było jeszcze 
w tym ubraniu tramwajem wrócić do hotelu…                                                      

Krzysztof Pawlukojć
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Zachęcamy do adopcji giżyckich kociaków. Każdy z nich ma swoją – smutną najczęściej – historię. Każdy – bez 
wyjątku – zasługuje na swojego człowieka, ciepły kąt, w ciepłym domu i miskę pełną kocich smakołyków. Czyli 
niewiele trzeba, żeby te kocie istotki były szczęśliwe. 
Zachęcamy do kontaktu: Giżyckie Stowarzyszenie BRAT KOT , tel. 664 847 227 e-mail: brat.kot@o2.pl.

Nazywam się Kot. Brat Kot
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Wspólnie z Za-
kładem Unieszko-
dliwiana Odpadów 
K o m u n a l n y c h 
Spytkowo urucha-
miamy pilotażowy 
konkurs zbiórki ma-
kulatury w szkołach 
i przedszkolach 
na terenie gmin 
współtworzących 
Mazurski Związek 
Międzygminny – 
Gospodarka Odpa-
dami. 

Konkurs polega 
na zbiórce makula-
tury w placówkach 
oświatowych. Na 
najbardziej sku-
teczne placówki 
czekają atrakcyjne 
nagrody. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 692 357 
053 lub 87 429 13 74 wew. 5. Zgłoszenia i pytania należy przesyłać na 
adres email: zgloszenie@mzmgo.mazury.pl  

Pilotażowa zbiórka makulatury

1 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Ptaków, ustanowiony w 1906 
roku podczas ratyfikacji Konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla 
rolnictwa. Polska przystąpiła do niej w 1932 roku. Ma przypominać nam 
o roli, jaką ptaki odgrywają w naszym życiu. Dla wielu osób na świecie 
obserwacja, fotografowanie i poznawanie ptaków stały się nie tylko cie-
kawym hobby, ale pasją i ogromną fascynacją.

Co każdy z nas może zrobić dla ptaków?
- powiesić budkę lęgową – to już ostatni moment na zainstalowanie 

jej w ogrodzie. Ptaki przystępują właśnie do pierwszych lęgów.
- zarejestrować swoją pierwszą obserwację bocianów, jaskółek 

dymówek, kukułek i jerzyków na www.SpringAlive.net. To międzyna-
rodowa kampania edukacyjna przybliżająca tajemnice ptasich migracji.

- zaangażować się i pomóc organizacjom przyrodniczym chronić 
ptaki i ich siedliska.

Na terenie naszego miasta, nad kanałem Łuczańskim (Giżyckim) 
mieszka bardzo dużo ptaków, które zimują na naszych terenach. Ptaki 
są dokarmiane przez mieszkańców miasta. Poniżej kilka zasad karmie-
nia ptaków:

- pokarm, którym dokarmiamy ptaki, powinien być jak najbardziej 
zbliżony do naturalnego (ziarna słonecznika wymieszane z prosem, 
pszenicą czy owsem, słonecznik czarny lub kule tłuszczowe),

- nie karmmy ptaków ludzkim pożywieniem, takie działanie może 
przyczynić się do chorób ptaków, a nawet do ich śmierci. Unikajmy do-
karmiania ptaków soloną słoniną czy skórką boczku. Jeżeli już to bez 
soli i po 3-4 tygodniach wymieniamy na świeżą porcję. Pamiętajmy, 
że również ugotowane warzywa mogą zaszkodzić ptasim przyjaciołom. 
Wbrew powszechnemu myśleniu nie należy karmić ptaków również 
chlebem, który zawiera bardzo dużo konserwantów i soli,

- pamiętajmy o wodzie dla ptaków, zimą, szczególnie gdy jest dużo 
śniegu lub panuje duży mróz, ptaki mają utrudniony dostęp do wody. 
Warto zatem zamieścić ją w karmniku,

- dokarmiajmy w odpowiednim czasie, dokarmianie ptaków jest bar-

Bądźmy konsekwentni

dzo ważne, jednak nie należy ich przyzwyczajać do tego, kiedy mają 
możliwość samodzielnego znalezienia pokarmu. Najlepszym czasem 
jest więc okres zimy. Natomiast przy pojawieniu się wiosennej odwilży 
warto zaniechać dostarczania ptakom pokarmu, ponieważ może to np. 
spowodować zaburzenie odruchu migracji u tych ptaków, które zimują 
w cieplejszych krajach. Również, gdy zima jest łagodna i bezśnieżna 
ptaki powinny radzić sobie same. 

- Bądźmy konsekwentni!                              Tekst i fot. Anna Urbaniak

Pięknie wydany 
zbiór tradycyjnych 
bajek ukraińskich, w 
ostatnich dniach, tra-
fia do najmłodszych 
uchodźców przebywa-
jących obecnie w Gi-
życku. 

Książki wydała i 
przekazała do Giżycka, 
dzięki zaangażowaniu 
pani Olgi Nazarenko, 
fundacja Santander. 
Korzystają już z nich 
dzieci biorące udział 
w zajęciach organizo-
wanych przez Związek 
Ukraińców w Polsce. 
Kilkadziesiąt egzem-
plarzy wkrótce pojawi 
się też w giżyckich bi-
bliotekach, szkołach i 
przedszkolach. Piękne 
historie tłumaczone na język polski i ukraiński, z pewnością ułatwią in-
tegrację.                                  Tekst i fot. gizycko.pl/ J. Maciejewska-Kucfir 

Bajki ukraińskie dla najmłodszych uchodźców
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Europejska Fundacja Kultury i Ekologii oraz Giżyckie Centrum Kultury zapraszają na niezwykłe wydarzenie, które połączy poezję polskich 
twórców romantycznych z nastrojową muzyką flamenco i energetycznymi rockowymi balladami.

W tym unikatowym i pięknym widowisku - wpisującym się w obchody ustanowionego przez Sejm Roku Romantyzmu Polskiego – 12 maja 2022 
(czwartek) o g. 19:00 na scenie sali widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury wystąpi jeden z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych 
polskich aktorów teatralnych i filmowych - OLGIERD ŁUKASZEWICZ. Artysta - w sposób mistrzowski i nieprzewidywalny! - będzie recytował 
poezję polskich poetów romantycznych: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Norwida. Recytacji 
towarzyszyć będzie nastrojowa i melodyjna muzyka w stylu flamenco & rock w wykonaniu WITKA ŁUKASZEWSKIEGO - wirtuoza gitary flamenco, 
pieśniarza i poety, autora m.in. muzyki i tekstów z ostatniej płyty Maryli Rodowicz ("Ach, świecie..." - Złota Płyta 2018).
Artyści wystąpią w składzie: - Olgierd Łukaszewicz - recytacja, Witek Łukaszewski - wokal, gitary: akustyczna, klasyczna, flamenco.

Zapraszamy osoby w każdym wieku – dorosłych, uczniów i uczennice szkół, seniorów, a do tego zarówno wielbicieli poezji, jak i dobrej muzyki 
rozrywkowej!

 Darmowe wejściówki do odbioru w kasie biletowej w siedzibie GCK (Giżycko ul. Konarskiego 8) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 
– 15.00 oraz w weekendy (w godzinach pracy kina Nowa Fala), lub można je zarezerwować, pisząc na adres: zaneta.roch@gck.gizycko.pl. Ilość 
miejsc ograniczona!

Projekt współfinansowany ze środków budżetowych Miasta Giżycka.
Informacja: gizycko.pl

W hołdzie polskim romantykom
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Serdecznie zapraszamy na koncert zespołu Cuarteto Re!Tango, 
który odbędzie się 23 kwietnia, godz. 18:00 sala widowiskowa GCK.

„Tango to smutek, który się tańczy”… Enrique Santos Discépolo. Ta 
muzyka pełna nostalgii, pożądania i napięcia dramatycznego, jak blues 
w Stanach Zjednoczonych, często wyraża smutek i cierpienie, a jednak 
triumfuje przeżywając wielki renesans na całym świecie.

Milonga Baltica- tak nazywała się założona w 2003r. przez Paw-
ła A. Nowaka formacji grająca tango, w której krystalizował się 
styl i myślenie o przekazie emocjonalnym tej muzyki. Zespół ewo-
luował i w 2019r. nowy skład przyjął nazwę Cuarteto Re!Tango. 
Klasycznie wykształceni muzycy zespołu Cuarteto Re!Tango fe-
nomen tanga zgłębiają od lat, delektując się nie tylko jego ciem-
nymi barwami. Grupa koncertuje z powodzeniem w kraju i za-

Koncert zespołu Cuarteto Re!Tango w ramach 
XX Międzynarodowego Konkursu 

Akordeonowego Muzyki Popularnej 
i Rozrywkowej Concertina 2022

granicą, na festiwalach tanga oraz milongach. Ich repertuar 
zawiera ulubione kompozycje miłośników tanga na całym świe-
cie, wyzwolone z trywialności, grane z dojrzałością i pietyzmem, 
gdzie każdy dźwięk ma swoją wagę, a efekt wywołuje dreszcze! 
Argentyńska muzyka złamanych serc w interpretacji Cuarte-
to Re!Tango zachwyca nie tylko niecodzienną wirtuozerią, ale 
także wyczuwalnym zaangażowaniem i szczerością wyrazu. 
Oni oddychają w rytmie tanga!

Zespół tworzą:
Paweł A. Nowak – bandoneon

Łukasz Perucki – skrzypce
Paweł Zawada – fortepian

Sebastian Wyszyński – kontrabas
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Giżyccy Tytani wzięli udział w VII Marszobiegu dla Autyzmu  zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych” 
Podaruj dziecku radość” . Mimo kiepskiej pogody, silnego wiatru i zimna, pełni wigoru wbiegli na Wzgórze Św. Brunona, gdzie wspólnie z innymi 
uczestnikami biegu świętowali szczególny dzień podnoszenia świadomości o autyzmie. 

- Dziękujemy panu Darkowi Grudzińskiemu za wspólny bieg i zaangażowanie w działalność klubu – napisali w mediach społecznościowych  
„tytanowi” działacze.  - Po raz kolejny łączymy przyjemne z pożytecznym.                   Fot. arch. Tytani Giżycko

Ćwiczą świętując; świętują ćwicząc

Uniwersytet Trzeciego Wieku z Giżycka wygrał  II  Węgorzewską 
Integracyjną Ligę Boccia. W rozgrywkach startowało 13 drużyn. W 
wyniku silnej rywalizacji-każdy z każdym wyłoniono trzy najlepsze dru-
żyny. Pierwsze miejsce  zajęła drużyna UTW Giżycko, 2. miejsce LZS 
Giżycko 3. miejsce Pozezdrze.

Liga trwała od 6 lutego do 20 marca 2022 roku, każdy mecz trwał 
6 rund,  rozegrano 216 meczy ligowych. Giżycki UTW reprezentowała 
drużyna w składzie:
• Opęchowski Jerzy – kapitan
• Boncik Helena
• Kudiuk Eugeniusz
• Raczkowski Zygmunt
• Smoliński Mieczysław.

Giżycczanie wygrywają Ligę bocci
Kolejny sukces odnio-

sła reprezentacja Giżyckie-
go UTW  w dniu 3 kwietnia 
2022 podczas  Integracyj-
nego Wiosennego  Turnie-
ju  Boccia. Drużyna w skła-
dzie: Eugeniusz Kudiuk, 
Barbara Opęchowska, 
Mieczysław Smoliński, 
Zygmunt Raczkowski za-
jęła 3. miejsce w klasyfikacji 
zespołowej. Natomiast w 
kategorii indywidualnej  2. 
miejsce zajęła Helena 
Boncik.

Zwycięzcom serdecz-
nie gratulujemy i przypomi-
namy, że zajęcia boccia od-
bywają się w każdy poniedziałek w godz. 16.00 – 17.00 w Ekomarinie w 
ramach programu GUTW.  Zajęcia prowadzi Jerzy Opęchowski.

Ewa Ostrowska
Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

www.centrumprofilaktyki.pl (http://www.centrumprofilaktyki,pl)
tel. 87 429 13 36
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Pod koniec marca odbyły się w Gdańsku Mistrzostwa Polski na dy-
stansach i w wieloboju.

Były to jednocześnie ostatnie zawody tego sezonu. Obok zawod-
ników krajowej czołówki – jak chociażby olimpijczyków: Natalii Mali-
szewskiej, Kamili Stormowskiej czy Michała Niewińskiego - stanęło 
troje przedstawicieli Giżycka z UKS SHORT TRACK MOSiR Giżycko: 
Michalina Wawer, Weronika Biller i Aleksander Sakowicz.

Michalina i Olek, dla których był to debiut w zawodach tej rangi, 
spisali się naprawdę bardzo dobrze.

Miśka, będąca jedną z najmłodszych zawodniczek tej imprezy, 
przebrnęła wszystkie eliminacje i wystąpiła w półfinałach na wszyst-
kich dystansach. Wygrała finał B na 1500 m (8. miejsce na dystansie) i 
ustanowiła swój nowy rekord życiowy (2.30,93). Do rekordu Polski mło-
dziczek zabrakło zaledwie 0,7 sekundy. Na 500 metrów była siódma (3. 
miejsce w finale B). Poprawiła również życiówkę (46,226). W półfinale 
1000 m spróbowała ataku na trzecią pozycję, która mogła jej dać nawet 
awans do finału A. Popełniła jednak błąd przy wyprzedzaniu „po dużym 
torze” i otrzymała karę za blokowanie ramieniem. Pomimo tego, dzięki 
wcześniejszym dobrym wynikom wystartowała w Super Finale kobiet 
na 3000 m (startuje w nim najlepsza ósemka). Zajęła w nim 6. miejsce, 
co w klasyfikacji wieloboju pozwoliło ostatecznie zająć 8. miejsce w 
kraju.

Aleksander Sakowicz, spisywał się równie dobrze. Awansował do 
półfinałów na 1500 oraz 1000 metrów. Na 1500 m ustanowił swój nowy 
rekord życiowy (i rekord klubu): 2.26,464. Do pierwszej klasy sporto-
wej zabrakło zaledwie pół sekundy! Na tym dystansie został sklasy-
fikowany na 11. miejscu (4. miejsce w finale B). Na 500 m Olek nie 
wystąpił w półfinałach, mimo poprawy rekordu życiowego (45,328 - do 
pierwszej klasy brakuje już tylko 0,3 sekundy), a w biegu rankingowym 
dojechał do mety drugi, co pozwoliło mu na zajęcie 12. miejsca na tym 
dystansie. Na 1000 m Olek zajął 8. miejsce w kraju, mimo że w finale 
B otrzymał karę za zbyt późne wyprzedzanie. W wieloboju ostatecznie 
dało mu to 11. miejsce. 

Weronice Biller nie udało się dostać do żadnego z półfinałów. W 
seriach na 1500 m została zdyskwalifikowana za zbyt późne wyprze-
dzanie. W biegu na 500 m zajęła 4. miejsce, a 2. miejsce zajęte w 
biegu rankingowym, pozwoliło jej zająć 17. pozycję na tym dystansie. 
Na 1000 m poprawiła swoją życiówkę (1.41,889). Trzecia pozycja w 
biegu rankingowym dała jej 16. miejsce na dystansie. Rywalizację w 
wieloboju zakończyła na 20. miejscu w kraju. 
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