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Sezon 2022 otwarty. Od nowa cieszymy 
się z plenerowych imprez i możliwości 

w nich uczestniczenia. O giżyckiej 
majówce na stronach 8 i 9.

Fot. Żaneta Sarnecka-Roch
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DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Za nami pierwsza popandemiczna majówka, na którą na pewno 

czekaliśmy z utęsknieniem. To pierwsze tak duże spotkanie po dwóch 
latach ograniczeń, i był to jednocześnie pierwszy dłuższy wiosenny 
weekend. Tradycyjnie już 1 maja otwieramy sezon żeglarski. Tym ra-
zem było to już 15. otwarcie, którego pomysłodawcą jest giżycczanin 
– Tomasz Niedźwiecki. W tym roku nasz kanał znowu tętnił życiem 
i kreatywnością. Znowu było wesoło i kolorowo. Dziękuję wszystkim 
zaangażowanym w organizację, załogom z tradycyjnej parady oraz 
wszystkim obecnym na tym wydarzeniu. W tym roku odbywało się 
ono w duchu szczególnej solidarności, bowiem już od końca lutego 
wypełniamy swój humanitarny obowiązek pomagając naszym sąsia-
dom, zmagającym się z wojennym barbarzyństwem. 

Z tego powodu program Wielkiego Otwarcia Sezonu został nie-
co skorygowany. Pierwotnie zakładaliśmy dodatkowy duży koncert 
na plaży miejskiej, ale ostatecznie zrezygnowaliśmy z tego. Decy-
zję podjętą na początku marca należy uznać za słuszną ze wszech 
miar, ponieważ trudno jest hucznie świętować ze świadomością, że 
tuż obok giną ludzie, a i wśród nas są obecnie osoby, które znalazły 
schronienie przed wojną. Wierzę, że za rok sytuacja będzie zupełnie 
inna i powodów do radości będzie o wiele więcej. 

Tegoroczna giżycka majówka to również pomoc polskiej 
transplantologii. Giżycko jako jedno z pierwszych miast włączyło 
się w ideę „12 godzin dla życia” i wraz z Fundacją Dla Transplan-
tacji – Zostaw Serce Na Ziemi, której prezesem jest kardiochirurg i 
transplantolog - dr n. med. Zygmunt Kaliciński propagujemy nie 
tylko samą transplantologię, ale także konieczność pilnego doposa-
żenia placówek dokonujących transplantacji. Do tego potrzebny jest 
specjalistyczny sprzęt służący do transportu pobranego do przesz-
czepu serca. Zastosowane jest w nim rozwiązanie stwarzające wa-
runki zbliżone do tych panujących w ludzkim organizmie, co pozwala 
na wydłużenie przydatności serca do wszczepienia z 4 aż do 12 go-
dzin. To jest niezwykle ważne, ponieważ znacznie wydłuża czas, a 
ten jest kluczowy. Serce musi przecież dotrzeć do potrzebującego, 
a zespół dokonujący przeszczepu potrzebuje czasu na przygotowa-
nie się i przeprowadzenie samej operacji. Owe 12 godzin to skokowy 

postęp zwiększający szanse powodzenia, a tym samym uratowania 
komuś życia… a w takiej potrzebie może być każdy z nas, ktoś z 
naszych bliskich lub naszych przyjaciół. Już w zeszłym roku zaanga-
żowałem się w tę ideę osobiście i wraz z dr. Z. Kalicińskim planujemy 
szerszą współpracę, aby diagnostyką chorób serca objąć również gi-
życczan. Zdrowie jest przecież bezcenne, a jak mówią słowa hymnu 
Fundacji Dla Transplantacji: „Kto ratuje jedno serce, ten ratuje cały 
świat”.  Ten i inne utwory mogliśmy usłyszeć w repertuarze zespołu 
HLA4Transplant, którego perkusistą jest właśnie dr Z. Kaliciński. 

Majówkę rozpoczęliśmy zatem w duchu pomocy i solidarności. 
Pamiętajmy także, że w tym roku pomagamy Adasiowi Mantrybie. 
Bardzo dziękuję za każdy gest pomocy i do zobaczenia na innych 
wydarzeniach. W maju będzie ich dość dużo, bowiem maj to święto 
naszego Miasta. 

 

Pod takich hasłem ostatniego dnia kwietnia bawiono się podczas 
Pikniku Integracyjnego zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną w Giżycku. Były zabawy chustą animacyjną, skręcanie balo-
nów, wspólne tańce, zabawy na sztucznym śniegu. Była piękna pogoda 
i mnóstwo wspólnie bawiących się dzieci.                 Fot. Archiwum MBP

Wszystkie dzieci nasze są
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ŻYCIE MIASTA

Na końcu ulicy Nadbrzeżnej, na Placu im. Andrzeja „Balona” Ta-
rasiewicza powstaje nowa rabata. Posadzono już część roślin, ale to 
jeszcze nie koniec prac. Dojdą jeszcze piękne jeżówki i kosaćce.

Na Dalbie donice już się zazieleniły.
Autorem pomysłów jest Środowisko UM Giżycko, a wykonawcą 

Centrum Integracji Społecznej.                                     DC, Fot: WGKiOŚ

Będzie zielono
Zarząd Dróg Powiatowych - uwzględniając zgłaszane sugestie                

- opracował nową organizację ruchu na czas przebudowy Al. 1 Maja. 
Na odcinku ul. Traugutta został wprowadzony ruch dwukierunkowy. 
Nowa organizacja ruchu obowiązuje od 6 maja 2022 r.

Dzięki temu rozwiązaniu na odcinku od ul. Kościuszki (przez Smęt-
ka i Plac Targowy) będzie można dojechać do Al. 1 Maja, a od Al. 1 
Maja do Pionierskiej ruch będzie możliwy w dwóch kierunkach.

Fot. www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz

Patrzmy na znaki 

Pani Genowefa Szefler to giżycczanka, która w sobotę 30 kwietnia 
świętowała swoje setne urodziny w pobliskim ośrodku wypoczynko-
wym GWAREK Mazury.

Szanowna Jubilatka pełniła rolę gospodarza uroczystości, na którą 
zaproszono liczną rodzinę i przyjaciół.

Z zaproszenia na tak szczególne wydarzenie skorzystali również 
Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz, kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Iwona Wojciulewicz oraz Senator Małgorzata Ko-

Pierwsze 100 lat pani Genowefy
piczko.

Możliwość obchodzenia setnej rocznicy swoich urodzin zda-
rza się wyjątkowo rzadko. Serdecznie gratulujemy Pani Genowefie 
kondycji życiowej i życzymy zdrowia, niesłabnącej siły ducha i ciała, 
wielu radości codziennego dnia i samych pogodnych chwil pośród 
kochających bliskich na kolejne lata.

Tekst: J. Maciejewska-Kucfir 
Fot. UM Giżycko/ I. Wojciulewicz
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W Święto Narodowe Trzeciego Maja upamiętniamy uchwalenie w 
1791 roku Konstytucji 3 Maja. Było to bardzo szczególne wydarzenie, 
bo była to pierwsza w Europie i druga na świecie taka ustawa. Polska 
była wtedy wzorem do naśladowania.

Dzisiaj również dajemy przykład i pomagamy naszym sąsiadom, 
których kraj jest objęty barbarzyńską wojną. Naszym obowiązkiem jest 
zaopiekować się kobietami i dziećmi, osobami starszymi, które u nas 
szukają schronienia oraz pomoc tym, którzy walczą.... o pokój. Rów-
nież nasz.

- Dziękuję wszystkim obecnym, księżom za nabożeństwo patrio-
tyczne oraz naszym żołnierzom i pracownikom Ministerstwa Obrony 
Narodowej, z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy 
Czarnego, Wojsk Obrony Terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej, 24. 
Wojskowego Oddziału Gospodarczego, 112. Batalionu Remontowego 
oraz Wojskowemu Centrum Rekrutacji za służbę w ochronie naszych 
granic i naszego bezpieczeństwa – podsumował uroczystości 3-majo-
we burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz.          Fot. A. Dębek

Wtedy i dziś. Godni naśladowania
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Rozpoczęły się zasadnicze prace przy budowie skatespotu przy 
giżyckiej pływalni. Asfalt już ułożony, monitoring i oświetlenie w trakcie 
przygotowywania, rozbiórki również. Na zakup urządzeń złożony został 
wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. 
Spodziewane rozstrzygnięcie w połowie roku.

Fot. www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz

Buduje się skatespot
Budowa dróg rowerowych na odcinku ulicy Nowowiejskiej dobiega 

końca. Ścieżki zostały już „pokolorowane” i – jak widać - mają już swo-
ich pierwszych użytkowników.   Fot. www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz

Nowowiejska kolorowanka

Ruszyły prace przy przebudowie Al. 1 Maja. Obecnie zamknięty 
jest odcinek od policji do poczty. Rozpoczęła się przebudowa skrzy-
żowania przy Urzędzie Miejskim, pod którym będą ogromne studnie 
na wodę deszczową, a samo skrzyżowanie zostanie znacznie posze-
rzone. Zakończenie tego etapu prac planowane jest na lipiec. Inwe-
storem jest Powiat Giżycki, przy współfinansowaniu Miasta Giżycko. 
Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm z powiatu giżyckiego. Lide-
rem jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, a partnerem Mazurskie 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Kruklina.

Tuż obok trwa remont Placu Piłsudskiego. Nowe oświetlenie już 
stoi, lada moment zaczną się prace związane z zielenią. Choć obie 
inwestycje sprawiają ogromne trudności kierowcom, warto uzbroić się 
w cierpliwość. Zwłaszcza, że w związku z remontem Alei 1 Maja wpro-
wadzono już ułatwienia (dwukierunkowa ulica Traugutta).

Plac i ulica w nowej odsłonie
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Po dwóch latach przerwy, odbyło się tradycyjne Wielkie Otwarcie 
Sezonu. 1 maja działo się w okolicach zabytkowego mostu obrotowego 
w Giżycku i to nie tylko dzięki przepływającym kanałem jednostkom 
pływającym, ale również za sprawą stoisk lokalnych wystawców z 
rękodziełem i kulinariami. Dużym zainteresowaniem cieszyła się strefa 
grilla z Olą Juszkiewicz (zwycieżczynią ostatniej edycji MasterChef), 
przygotowana przez Radio Zet. Nie zabrakło występów artystycznych – 
grupy taneczne ze szkoły tańca FLESZ, grupy hip hopowe z Giżyckiego 
Centrum Kultury, które cały rok spotykają się pod opieką niezrównanej 
Eli Buratyńskiej. Nie zabrakło szant w wykonaniu Załogi dr. Bryga. 
Tego dnia zainaugurowana została również akcja Giżycko dla Trans-
plantacji #12godzinDlaŻycia, z koncertem zespołu HLA 4transplant z 
dr Zygmuntem Kalicińskim na czele.

Chwilę przed godziną 12.00 zamknięto dla ruchu pieszego most 
obrotowy, na którym odbyło się uroczyste zaprzysiężenie ratowni-
ków Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W samo 
południe „odpalone“ zostało zielone światło dla wodniaków i ruszyła 
parada jednostek pływających, podczas której odbył się konkurs na 
najładniej przystrojoną jednostkę i najkreatywniej przebraną załogę.

Wielkie, nowe otwarcie
Wyniki Parady Jednostek Pływających:

Wyróżnienie dla jednostek: nr 12 „Superbohaterowie“ Gwarek - 
Centrum Aktywnego Wypoczynku i nr 8 Pomorskie Stowarzyszenie 
Żeglarzy Niepełnosprawnych - obie otrzymały nagrodę wysokości 200 
zł,

V miejsce - Jednostka nr 10 „Flota Jarmeryka“, rekonstrukcja małej 
łodzi Wikingów;  nagroda w wysokości 500 zł,
IV miejsce - Jednostka nr 13 „Belcanto“ Giżyckiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku;  nagroda w wysokości 800 zł,
III miejsce - Jednostka nr 9  „Flota Jarmeryka“, rekonstrukcja łodzi 
wiosłowo-żaglowej z okresu Wikingów; nagroda 1500 zł,
II miejsce - Jednostka nr 4, „Wind and wood“, Wydra235 elektryczny 
miniboat; nagroda 1800 zł,
I miejsce - Jednostka nr 7, „Mamy pociąg do Giżycka“ Energa Giżycka 
Grupa Regatowa, Kuter + platforma. Retro skład kolejowy, wiozący tu-
rystów na Mazury; nagroda 2000 zł.

Tekst i fot. Żaneta Sarnecka-Roch
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Po dwuletniej przerwie powróciła do Giżycka impreza o wieloletniej 
tradycji. 

2 maja po raz XXIII odbyły się Ogólnopolskie Biegi Rodzinne, które 
są elementem ogólnopolskiej i giżyckiej kampanii Postaw na Rodzi-
nę.  Wpisują się również w obchody Warmińsko-Mazurskich Dni Rodzi-
ny pod hasłem „Dni Rodziny – rodzina zastępcza”  oraz są Garnizono-
wym Festynem Majowym. 

Podczas imprezy uczczono również Święto Flagi poprzez ceremo-
nię podniesienia flagi na maszt i wspólne odśpiewanie hymnu.

Na starcie Biegów w Lesie Miejskim w Gajewie k/Giżycka zameldo-
wało się  prawie pół tysiąca uczestników. Najszybsi z nich wystartowali 
w Biegu Chartów, dla wszystkich pozostałych przygotowany był bieg 
ogólny, w którym nawet osoby mniej wysportowane mogły przebyć 
malowniczą leśną trasę w spokojniejszym rytmie, a nawet pospace-
rować w gronie rodziny i znajomych. Choć i tak było dużo osób, które 
rywalizowało o miejsce na podium. Po biegu na każdego uczestnika 
czekała woda i smaczna grochówka. W międzyczasie można było tak-
że skorzystać z licznych atrakcji na stoiskach współorganizatorów, a 
także  zobaczyć z bliska sprzęt wojskowy i straży pożarnej.  Na pod-
sumowaniu imprezy nagrodzono zwycięzców Biegu Chartów i Biegu 
Głównego, wyróżniono także największą rodzinę, najstarszego i naj-
młodszego uczestnika biegów oraz osoby z najdalszego zakątka kra-

Biegi rodzinne nie tylko giżyckie
ju  i świata.  Największą atrakcją było oczywiście losowanie nagród, w 
którym brali udział wszyscy uczestnicy imprezy, bez względu na miej-
sce na mecie. Łączna wartość nagród wyniosła ok. 10 000 zł. Nagroda 
główna – telewizor ufundowany przez Centrum Profilaktyki Uzależnień 
i Integracji Społecznej w wyniku losowania trafił do  ośmioletniego Pio-
tra Żukowskiego z Giżycka. 

Ogólnopolskie Biegi Rodzinne  organizował Komitet Organizacyj-
ny. W roku 2022 w imieniu Burmistrza Giżycka koordynacją działań 
zajmowała  się dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji 
Społecznej Ewa Ostrowska.  W skład Komitetu Organizacyjnego we-
szły samorządy Miasta Giżycka i Powiatu Giżyckiego, Nadleśnictwo 
Giżycko, 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana, Centrum Profilaktyki 
Uzależnień i Integracji Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  Powiatowa Straż Pożarna, 
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, Powiatowy Zespół 
Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, Miejska Biblioteka Publiczna, 
Giżyckie Centrum Kultury, Żegluga Mazurska, Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego. Partnerami i sponsorami imprezy byli także 
Biegam Bo Lubię (BBL) Giżycko , Dom Pomocy Społecznej, AZS Wil-
kasy, Mazurski Bank Spółdzielczy, 4. Warmińsko-Mazurska Brygada 
Wojsk Obrony Terytorialnej, Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen, 
Centrum Integracji Społecznej, Fundacja Twin-Med, ZHUP Żukowscy, 
Oregano Pizza, Mazurski Gadżet. 
Wyniki:
BIEG CHARTÓW – kobiety:
1 miejsce – Marzena Laskowska  
2. Miejsce  - Ewa Połojańska
BIEG CHARTÓW  - mężczyźni:
1. miejsce – Paweł Chamer
2. miejsce - Jacek Soliwoda 
3. miejsce – Wojciech Kowalczyk
BIEG GŁÓWNY – dziewczęta
1. miejsce Natalia Kowalczyk
2. miejsce – Weronika Dobosz
3. miejsce – Zuzanna Ejdys
BIEG GŁÓWNY 
1. miejsce  Alan Miedziak
2. miejsce – Mikołaj Wawer
3. miejsce – Wojciech Kowalczyk
NAGRODY SPECJALNE:
Zawodnik z najdalszego miejsca Polski – Jonatan Domin (Jastrzębie 
Zdrój)
Zawodnik z najdalszego miejsca świata – Rubino Andrea (Prato – Wło-
chy)
Najliczniejsza rodzina – Żukowscy (16 osób)
Najmłodszy zawodnik – Antoni Słowikowski (2 miesiące)
Najstarszy zawodnik – Tadeusz Krórzel  (83 lata).

Ewa Ostrowska
Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

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



11SPOŁECZEŃSTWO

20 kwietnia okazał się niezwykle szczęśliwy dla dziewięciu giżyc-
kich rodzin, które odebrały klucze do nowych mieszkań przy ulicy Sikor-
skiego 18. Trzy mieszkania zarezerwowano dla medyków pracujących 
w giżyckim szpitalu, a ostatnie piętro wygodnego bloku stanie się do-
mem dla podopiecznych stowarzyszenia PSONI Koło w Giżycku.

Burmistrz Giżycka przekazał lokatorom klucze do mieszkań w śro-
dę 20 kwietnia. W uroczystym wydarzeniu udział wzięli także Wicemi-
nister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński, Wiceminister Finansów 
Sebastian Skuza, Senator Małgorzata Kopiczko, Robert Nowacki 
Dyrektor Oddziału WMODR w Olecku oraz Poseł Jerzy Małecki. Sym-
bolicznego przecięcia wstęgi dokonali sami lokatorzy.

Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego była możliwa 
dzięki wsparciu finansowemu ze środków Funduszu Dopłat z Banku 
Gospodarstwa Krajowego (1 068 598,05 zł) i Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych (1 380 000,00 zł). Wkład własny Gminy Miejskiej 
Giżycko wyniósł 2 415 773,22 zł. W efekcie budowy powstało 12 miesz-
kań o powierzchni użytkowej lokali 570,81 m2 i 1 mieszkanie chronione 
o powierzchni użytkowej 144,92 m2.

Cały budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Wygodny podjazd, winda, szersze ościeżnice w kilku mieszka-
niach, to konieczne rozwiązania dostosowane do potrzeb osób mają-
cych trudności z samodzielnym poruszaniem się. Zadbano również o 
parking na samochody osobowe oraz całą infrastrukturę techniczną 
wokół budynku.

Mieszkanie chronione usytuowane na IV piętrze jest formą pomocy 
społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam prze-
bywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te 
osoby w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie mieszkańcom Sikor-
skiego 18 zapewni, na mocy umowy grantowej podpisanej z burmi-
strzem Giżycka, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

W odniesieniu do pozostałych mieszkań, w dziewięciu lokalach 
zamieszkają dotychczasowi najemcy z mieszkaniowego zasobu ko-
munalnego. Warunkami otrzymania propozycji zamiany z dotychczas 
zajmowanego lokalu komunalnego, na lokal w budynku Sikorskiego 
18, był fakt posiadania aktualnego tytułu prawnego do lokalu (umowy 
najmu), brak zaległości w opłatach, potrzeba polepszenia warunków 
mieszkaniowych z uwagi np. na stan zdrowia albo wiek. Ostatnie trzy 
mieszkania zarezerwowano dla kadry szpitala miejskiego, która będzie 
pracować na rzecz mieszkańców Giżycka.

Tekst i fot. gizycko.pl/ JMK

Klucze oficjalnie przekazane
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Klub Seniora „Mazury” w tym roku świętuje 25-lecie działalności. 
22 kwietnia w Giżyckim Centrum Kultury odbyła się wyjątkowa uroczy-
stość z okazji jubileuszu.  

Klub Seniora Mazury powstał 7 stycznia 1997 r. z inicjatywy Olim-
pii Kurek, która skupiła wokół siebie grono seniorów, chcących spo-
tykać się, integrować, ale także wspierać. Początkowo Klub Seniora 
„Mazury” spotykał się w Domu Spokojnej Starości, potem korzystał z 
pomieszczeń Klubu Garnizonowego.

Od 2007 r. staraniem ówczesnej przewodniczącej Klubu Seniora 
Stefanii Makowczenko-Bieleckiej pozyskał pomieszczenia Klubu 
Seniora przy Królowej Jadwigi 9 b, gdzie ma swoją siedzibę do chwili 
obecnej. Korzystając z gościnności Centrum Profilaktyki Uzależnień i 
Integracji Społecznej klubowicze spotykają się dwa razy w tygodniu, na 
próbach zespołu tanecznego i na wieczorkach integracyjnych w soboty. 
W ramach klubu działał chór „Srebrne Nutki”, Zespół taneczny „Złota 
Jesień” i „Cyganeczki”. Te dwa ostatnie są wciąż aktywne i czynnie 
uczestniczą w życiu kulturalnym miasta i regionu.

Klub Seniora „Mazury” działa w strukturach Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, przy wsparciu Centrum Profilaktyki 
Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku. Obecnie liczy 78 człon-
ków, w tym sześcioro liczy ponad 90 lat. Najstarsza członkini ma 95 
lat. Uroczystość jubileuszowa odbyła się 22 kwietnia 2022 r. Pierw-
sza część uroczystości w Giżyckim Centrum Kultury miała charakter 
oficjalny. Przybyli na nią zaproszeni goście, m.in.: Burmistrz Giżycka 

Seniorzy z 25-letnim stażem
Wojciech Karol Iwaszkiewicz, Z-ca Burmistrza Cezary Piórkowski, 
Starosta Powiatu Giżyckiego Mirosław Drzażdżewski, Wójt Gminy Gi-
życko Marek Jasudowicz, Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i 
Integracji Społecznej Ewa Ostrowska, Dyrektor Giżyckiego Centrum 
Kultury Dariusz Skrzypek, Prezydium Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, Zarząd Giżyckiej Rady Seniorów, przedstawiciele klubów 
seniora z Rynu, Miłek i Wydmin, przedstawiciele Giżyckiego Uniwersy-
tetu III Wieku. Nie zabrakło też sympatyków klubowiczów i członków 
ich rodzin.

W trakcie uroczystości, Przewodnicząca Klubu Seniora uho-
norowała członków klubu, którzy są od samego początku w klubie: 
Zygmunt Raczkowski, Jadwiga Zwolińska, Wiesław Zwoliński, 
Olimpia Kurek, Helena Trojga. Otrzymali oni upominki od Marszał-
ka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz statuetki ufundowane 
przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. Specjal-
ne medale otrzymali też klubowicze, którzy mają ponad 90 lat.

W części artystycznej wystąpiły grupy przedszkolne z PM nr 4 i 
„Bajki”, zespół „Złota Jesień:, „Cyganeczki” oraz zespół „Belcanto” Gi-
życkiego UTW. Obchody 25-lecia kontynuowano w Hotelu „Tajty” uro-
czystym przyjęciem i zabawą taneczną.  

Informacje: Ewa Ostrowska Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależ-
nień i Integracji Społecznej

Tekst: Justyna Maciejewska-Kucfir
Fot.: Giżyckie Centrum Kultury
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23 kwietnia, w ramach XX edycji Międzynarodowego Konkuru 
Akordeonowego Muzyki Popularnej i Rozrywkowej Concertina 2022 
swój wyjątkowy koncert dał Cuarteto Re!Tango.

Zespół w składzie Paweł A. Nowak (bandoneon), Łukasz Perucki 
(skrzypce), Paweł Zawada (fortepian), Sebastian Wyszyński (kontra-
bas) zaprezentował najznamienitsze interpretacje tanga. Nie zabrakło 
wielu utworów kompozycji Piaczzolli, a także najpopularniejszego pol-
skiego tanga – „Tango Milonga”, które na świecie znane jest pod nazwą 
„Oh, Donna Clara”. Była to prawdziwa uczta muzyczna, nie tylko dla 
fascynatów tej formy muzycznej.

Cuarteto Re!Tango to klasycznie wykształceni muzycy zespołu Cu-
arteto Re!Tango fenomen tanga zgłębiają od lat, delektując się nie tylko 
jego ciemnymi barwami. Grupa koncertuje z powodzeniem w kraju i 
zagranicą, na festiwalach tanga oraz milongach. Ich repertuar zawiera 
ulubione kompozycje  miłośników tanga na całym świecie, wyzwolone z 
trywialności, grane z dojrzałością i pietyzmem, gdzie każdy dźwięk ma 
swoją wagę, a efekt wywołuje dreszcze!

Argentyńska muzyka złamanych serc w interpretacji Cuarteto 
Re!Tango zachwyca nie tylko niecodzienną wirtuozerią, ale także wy-
czuwalnym zaangażowaniem i szczerością wyrazu.

Oni oddychają w rytmie tanga!
Test na podstawie https://pawelnowak.pl Żaneta Sarnecka-Roch

Fot. Żaneta Sarnecka-Roch

XX Concertina w rytmie tanga

6 maja w Kościele Ewangelickim w Giżycku odbył się koncert Ewy 
Bem odNova wraz z kwartetem Andrzeja Jagodzińskiego. 

Bardzo Kulturalnie to zupełnie nowe wydarzenie na mapie Giżyc-
ka, mające na celu przybliżenie mieszkańcom miasta i okolic najambit-
niejszych twórców na polskiej scenie muzycznej. Twórców, którzy nie 
boją się eksperymentowania z formą, a także nie jest im obca zabawa 
różnymi gatunkami i stylami, gdzie pozornie wykluczające się elementy 
tworzą spójną, przyjemną dla ucha całość.

Bardzo kulturalnie Koncertem inaugurującym cykl Bardzo Kulturalnie był występ Ewy 
Bem z kwartetem Andrzeja Jagodzińskiego. Uznawana za jedną z 
najpopularniej szych wokalistek jazzowych w Polsce, nazywana „pierw-
szą damą polskiego jazzu”. Do historii piosenki jazzowej i rozrywkowej 
weszły jej wykonania utworów: „Żyj kolorowo”, „Moje serce to jest mu-
zyk”, „Gram o wszystko” czy „Wyszłam za mąż, zaraz wracam”.

Fot. GCK
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Jesteśmy ciekawi, dlaczego wybrał Pan naszą szkołę? Jak ją 
Pan postrzegał?

- Powiem szczerze, że w tak młodym wieku nie wiedziałem jeszcze 
do końca, co chciałbym w życiu robić. Można powiedzieć, że po części 
w wyborze szkoły pomógł mi mój tato, który również jest jej absolwentem. 
Długo rozmawialiśmy o szerokim wachlarzu możliwości pracy po tym kie-
runku, np. jako kierownik/inspektor w wykonawstwie, projektant w biurze 
projektowym czy też praca w eksploatacji (w wodociągach, energetyce 
cieplnej, gazownictwa, etc.). I te perspektywy zadecydowały o wyborze 
ZSKŚiA i podjęciu nauki w klasie o kierunku kształcenia technik inżynierii 
środowiska i melioracji.  O wybranej przez mnie szkole wiele opowiadał 
mi tato, stąd też łatwiej było mi oswoić z jej klimatem  i możliwościami.

Każdy człowiek, którego spotkaliśmy na swej drodze, każde 
miejsce, w którym byliśmy  pozostawiają w nas swój ślad. Co w 
Panu zmieniły lata spędzone w naszej szkole? Jakie cechy Pana 
charakteru zostały ukształtowane poprzez doświadczenia z niej wy-
niesione?

- Myślę, że asertywność, cierpliwość i dążenie do celu. Praca, którą 
obecnie wykonuję, wymaga o wiele więcej, Tu na pierwszym miejscu po-
stawiłbym odporność na stres – skoro tyle wytrwałem, to chyba nie jest 
tak źle. 

Czy szczególnie wspomina Pan któregoś ze swoich nauczycieli?
- Wszystkich nauczycieli wspominam miło, z sympatią, wielkim sza-

cunkiem i uznaniem, aczkolwiek największy sentyment pozostał do na-
uczycieli uczących przedmiotów zawodowych. To jednak oni przekazali 
najwięcej cennych informacji i rad (tych pisanych i niepisanych), które 
potem można było wykorzystać w praktyce.

Czy jest jakieś interesujące zdarzenie z tamtych lat, które szcze-
gólnie zapadło Panu w pamięć? Jeśli tak, to proszę o nim opowie-
dzieć.

- Praktyki szkolne, które polegały m.in. na konserwacji urządzeń 
melioracyjnych. Do naszych zadań należało wykaszanie roślinności ze 
skarp i dna rowów, usuwanie wszelkich zatamowań oraz odmulanie dna 
koryt rowów. Dzięki praktykom każdy  z nas miał swój mały wkład w pra-
widłowe funkcjonowanie melioracji. 

Czy nauka w naszej szkole dała Panu dobrą podstawę do dal-
szego kształcenia? 

- Oczywiście. Tym bardziej, że kontynuowałem obraną ścieżkę 
i po uzyskaniu tytułu technika inżynierii środowiska i melioracji podją-
łem studia na tym kierunku. Pamiętam, jak na uczelni, podczas zajęć 

Z okazji jubileuszu 20-lecia Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku przy-
gotowany został cykl wywiadów z absolwentami szkoły. Dziś rozmowa z Łukaszem Grigo. 

Wszystkich miło wspominam

praktycznych z geodezji podzielono nas na grupy. Profesor na jednym 
z pierwszych spotkań zlecił grupom przeprowadzenie niwelacji tere-
nu, co u większości osób wywołało lekką konsternację. Nie oszukujmy 
się, koleżanki i koledzy, którzy ukończyli szkoły średnie, tj. technikum 
o odmiennym profilu, tudzież szkoły licealne, nie mieli styczności z takimi 
przyrządami i urządzeniami jak: niwelator, łata niwelacyjna czy węgiel-
nica pryzmatyczna, nie wspominając o reperach. W przeciwieństwie do 
mnie, dla nich to była „czarna magia”. W szkole średniej niwelator musie-
liśmy mieć w „małym palcu”. Pamiętam zajęcia praktyczne z geodezji z 
Panem Robertem Płatoszem, który je często urozmaicał.  Pewnego razu 
przeprowadził „mini” zawody klasowe w odczytywaniu na czas niwelacji 
punktów charakterystycznych wraz z rozstawieniem statywu i wypozio-
mowaniem niwelatora, odczytem z reperu, odczytami z łaty i przelicze-
niem różnicy wysokości. Wiele osób „wykładało się” już na poziomowaniu 
niwelatora. 

Czy uważa Pan, że wybór ZSKŚiA był dobrą decyzją?
- Jasne. Już wtedy czułem, że nie są to lata stracone – w końcu mogłem  

z dumą pochwalić się, niektórym koleżankom i kolegom z czasów szkoły 
podstawowej, że posiadam tytuł technika, kiedy  oni po liceum byli do-
piero na etapie wyboru kierunku studiów. Patrząc z perspektywy czasu 
i „wspinaczki” po kolejnych szczeblach kariery zawodowej -od technika 
poprzez inżyniera i magistra, a kończąc na uprawnieniach budowlanych-  
myślę, że osiągnąłem  to, co zakładałem na początku swojej ścieżki za-
wodowej. 

Czy może Pan dzisiaj powiedzieć, że udało się Panu połączyć 
pracę zawodową z pasją?

- W pewnym sensie można tak powiedzieć. To co robię, daje mi dużo 
satysfakcji, choć praca w tym zawodzie nie należy do najłatwiejszych i 
mogę śmiało powiedzieć, że chyba powoli dopada mnie wypalenie za-
wodowe. 

Tekst: Anna Czernel - kierownik szkolenia praktycznego w ZSKŚiA 
w Giżycku Fot. Archiwum prywatne

MasterChef Aleksandra Juszkiewicz i ceniony szef kuchni jednej 
z lokalnych restauracji Dariusz Baryga, zwiedzali Grecję i pokazywali 
Grekom jak smakuje nasz region. Kucharze odwiedzili wyspę Samos, 
gdzie właśnie trwał Grecki Festiwal Wielkanocny i Smaków wyspy Sa-
mos.

Wyspa Samos to jeszcze dziewiczy teren do ekspansji tury-
stycznej na wakacje i nie tylko. Turyści mogą tam znaleźć spokój i 
co mamy nadzieję potwierdzą po przyjeździe nasi kucharze, smaki. 
Wyjazd promocyjny na wyspę Samos zrealizowano dzięki współpracy 
pomiędzy wyspą, a Polsko-Grecką Izbą Przemysłowo Handlową.  

Nasi szefowie znani są w Polsce z promowania i tworzenia dań ze 
świeżych, lokalnych produktów. Swoją wiedzą, pasją i doświadczeniem 
dzielili się z mieszkańcami Samos. Podczas wyjazdu kucharze promo-
wali naszą lokalną, mazurską kuchnię, Giżycko i cały region.

Tekst: Justyna Maciejewska-Kucfir
Fot. Archiwum prywatne

Szefowie kuchni promują Mazury w Grecji
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Nastały niepewne czasy – inflacja rośnie, żywność coraz droższa, 
ceny paliw poszły do góry. Pieniądze tracą na wartości. W takiej sytu-
acji najlepiej inwestować w nieruchomości. I ja tak zrobiłem. Posiadam 
całkiem solidne mieszkanko... na balkonie, które chętnie udostępnię. 
Właśnie wczoraj, przed samą „majówką” pojawili się pierwsi chętni na 
wynajem.

Przyznam się, że to nie ja wymurowałem balkonową rezydencję. 
Do prac budowlanych mam dwie, a nawet trzy lewe ręce. W zasadzie 
wraz z małżonką udostępniliśmy jedynie miejsce, a cała inwestycja po-
wstała dzięki fantazji, umiejętnościom, fachowości i zwinnym dzióbkom 
niewielkich oknówek. Stan prawny tej nieruchomości jest trochę zawiły 
i zagmatwany, gdyż my jesteśmy właścicielami balkonu, a więc dział-
ki budowlanej, natomiast jaskółki jako główni wykonawcy i inwestorzy 
zapewniły materiały budowlane i zagwarantowały robociznę. Za wyko-
nawstwo zdecydowaliśmy się zatem na dzierżawę pomieszczenia dla 
ptaków z opcją pierwokupu nieruchomości wraz z działką. Trochę to 
skomplikowane, ale mamy z oknówkami wszystko spisane w miniatu-
rowym akciku notarialnym. 

Jaskółcze mieszkanko na balkonie ma już ponad dziesięć lat. 
Gniazdko przeżywało upadki i wzloty, czasy świetności i kryzysy. Było 
wielokrotnie remontowane. Kilka lat temu doszło nawet do katastrofy 

Inwestowanie w ptasie mieszkanie

budowlanej, kiedy murowana konstrukcja wyschła, pękła i runęła na 
podłoże. Oknówki jednak mozolnie odbudowały lokal dokładnie od-
wzorowując pierwotny projekt. W czasie nieobecności jaskółek, które 
zimę spędzają w Afryce, gniazdko budziło nieustanne  zainteresowanie 
innych gatunków ptaków. Próbowały się do niego wprowadzić mazurki 
i bogatki, z powodzeniem wczesną wiosną lęgi wyprowadziły w nim 
wróble. Ptasia nieruchomość była wielokrotnie przedmiotem wielu spo-
rów, a nawet walk. Nie obyło się bez dramatów, ze śmiercią w lokalu 
włącznie. Trochę nieodpowiedzialnie i lekkomyślnie, a już z pewnością 
nieprawnie pewnej wiosny tuż przed powrotem oknówek do gniazda 
wprowadziła się para mazurków. Gdy wrócili właściciele nieruchomości 
rozpętała się wielogodzinna awantura. Piski, terkoty, furkot skrzydeł – 
walka toczyła się na poważnie. Jeden z mazurków tak zażarcie bronił 
się przed atakami i przymusową eksmisją, że przypłacił to życiem. Po 
kilku dniach wyciągnąłem martwe ciałko wystające z otworu gniazda. 
Jednak tamtej wiosny po tym nieszczęściu i zakończonej ptasiej bitwie 
zniknęły również oknówki i cały sezon lokum było niezamieszkałe. 

W tym roku oczekuję od jaskółek gruntownego remontu, gdyż za-
uważyłem pokaźną dziurę w podłodze. Nie wiem, czy gniazdko nadal 
użytkują pierwotni właściciele, czy to może już w spadku lokal otrzy-
mały kolejne pokolenia. Prawdopodobnie oknówki wracają każdego 
roku do swoich gniazd, pokonując tysiące kilometrów. Biorąc jednak 
pod uwagę trudy takiej wędrówki oraz liczne zagrożenia jakie czyhają 
w czasie migracji na te drobne ptaki, średnia życia jaskółek nie może 
być zbyt wysoka. 

Pozostają jeszcze nieuregulowane sprawy finansowe. Wiele osób 
pyta nas, co mamy z tego, że udostępniamy ptakom swoją powierzch-
nię i przestrzeń życiową. Czy one w jakiś sposób płacą, czy spisaliśmy 
jakąś umowę, czy dysponują gotówką. Otóż zawarliśmy porozumienie, 
że oknówki w zamian za użytkowanie będą w miesiącach wiosenno – 
letnich wykonywać dla nas usługę zwalczania w przestrzeni balkonowej 
komarów, much oraz innych natrętnych i uciążliwych stworzeń. Para 
oknówek w ciągu jednego dnia może skonsumować tysiące latających 
owadów, więc nasz układ jest wyjątkowo korzystny i satysfakcjonujący 
dla obu stron.                             Krzysztof Pawlukojć
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Stowarzyszenie Miłośników Mazurskiej Przyrody serdecznie dzię-
kuje wszystkim uczestnikom rejsu ornitologicznego „Mewa, czy rybi-
twa” - dzieciom za zaangażowanie i zainteresowanie, rodzicom i opie-
kunom za miłe towarzystwo i ciekawe rozmowy.

Członkowie stowarzyszenia, Krzysztof Pawlukojć i Wojciech 
Kucfir wraz z kapitanem Piotrem Konstantynowiczem zaprosili dzie-
ci z giżyckich szkół podstawowych i ich opiekunów na rejs ornitologicz-
ny współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Giżycku.

- Podczas trzygodzinnego rejsu udało nam się zaobserwować 23 
gatunki ptaków. Na naszą listę trafiły: rybitwa rzeczna, śmieszka, łyska, 
kormoran, gągoł, krakwa, krzyżówka, bielik, kania czarna, czapla siwa, 
czapla biała, bocian biały, bocian czarny, żuraw, gawron, wrona siwa, 
kawka, gęgawa, łabędź niemy, potrzos, brzęczka, perkoz dwuczuby i 
bogatka. Na szczególną uwagę zasługuje obserwacja bociana czarne-
go, kani czarnej oraz dwóch łabędzi niemych na gniazdach - podsumo-
wuje Krzysztof Pawlukojć.

- Dużą frajdę sprawiła nam duża liczba obserwowanych bielików. 
W czasie rejsu naliczyliśmy aż dziewięć tych wspaniałych ptaków. Do 
końca czekaliśmy na rybitwę rzeczną, a udało się ją zobaczyć dopiera 
na samym końcu przy wpływaniu do portu. To pierwszy nasz rejs, ale 
już z pewnością możemy stwierdzić, że nie ostatni. Do zobaczenia! 
- dodaje przyrodnik. 

Tekst: Justyna Maciejewska-Kucfir
Fot. gizycko.pl/ JMK

I mewa i rybitwa!
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W związku z faktem, iż obecność wolno bytujących kotów na tere-
nie całego miasta powoduje wiele nieporozumień, chcielibyśmy przy-
pomnieć o kilku najprostszych rozwiązaniach, które nie będą wymagały 
od Państwa żadnych nakładów finansowych ani ogromu pracy ludzkiej, 
a mogą przyczynić się do zażegnania narastających konfliktów są-
siedzkich, chroniąc jednocześnie zwierzęta.

Zgodnie z praktyką stosowaną w wielu miastach w Polsce, propo-
nujemy wskazać jedno miejsce np. w piwnicy lub innym pomieszcze-
niu, w którym koty mogą być dokarmiane. Miejsce to musi być utrzy-
mywane w czystości, a pozostałości jedzenia regularnie sprzątane. 
Pomieszczenia w których koty mogą przebywać, powinny mieć wyjścia 
na zewnątrz, aby zwierzęta nie zanieczyszczały swojego schronienia. 
W wypadku, gdy nie ma możliwości zorganizowania pomieszczenia 
dla kotów w budynku, wskazane jest ustawienie w zacisznym miejscu 
drewnianych budek, którymi Gmina Miejska Giżycko dysponuje i które 
chętnie Państwu przekaże, aby teren, na którym przebywają dokarmia-
ne koty wyglądał schludnie i czysto, a koty były bezpieczne.

Zwracamy się również z apelem o nie przeganianie kotów z miejsc, 
w których stale bytują. Nie można straszyć zwierząt i niszczyć ich do-
mów.                                   AU

Pomoc wolno żyjącym kotom

Od 1 maja do 30 września na terenie Giżycka obowiązuje Sezonowa 
Strefa Płatnego Parkowania i Płatnych Parkingów (SSPP i PP). Ceny abo-
namentów oraz zasady ich wydawania pozostają takie same jak w roku 
ubiegłym, zmieniają się natomiast stawki opłat jednorazowych.

Karty abonamentowe, które będą obowiązywały w sezonowej strefie 
płatnego parkowania i płatnych parkingów na terenie Giżycka można 
nabyć w Biurze SPP i PP (ul. Warszawska 7 - wejście od strony ul. Kę-
trzyńskiego). Biuro czynne jest w godz. 9.00-17.00, w dni robocze. 

Opłaty jednorazowe
• Za 30 minut parkowania | 1,00 zł
• Za 1 godzinę parkowania | 2,50 zł
• Za 2 godzinę parkowania | 3,00 zł
• Za 3 godzinę parkowania | 3,50 zł
• Za 4 i każdą następną godzinę parkowania | 2,50 zł

Opłaty specjalne
• Opłata całodzienna | 20,00 zł
• Opłata tygodniowa | 60,00 zł

Karta abonamentowa* dla mieszkańca strefy – 1,00 zł/miesiąc – 
dotyczy jednej ulicy przy której dana osoba jest zameldowana. Karta ta 
będzie wydawana zgodnie z adresem zameldowania przy odcinkach ulic 
objętych SEZONOWĄ STREFĄ PŁATNEGO PARKOWANIA. W celu jej wy-
kupienia niezbędne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego zamel-
dowanie przy danej ulicy. Dokument potwierdzający zameldowanie można 
nieodpłatnie pobrać ze strony https://www.gov.pl/web/gov/pobierz-doku-
ment-o-zameldowaniu. Karta abonamentowa będzie zawierała numer re-
jestracyjny pojazdu. Ten typ abonamentu nie będzie dostępny w obrębie 

Od maja płacimy za parkowanie
płatnych parkingów.

Karta abonamentowa* dla osób posiadających Giżycką Kartę Miesz-
kańca – 20,00 zł/miesiąc, przysługująca mieszkańcom Giżycka, którzy 
posiadają Giżycką Kartę Mieszkańca, dotyczy wszystkich ulic włączonych 
do Sezonowej Strefy Płatnego Parkowania, zawiera numer rejestracyjny 
pojazdu. Abonament będzie dostępny zarówno w obrębie SSPP i PP.

Karta abonamentowa* – 90,00 zł/miesiąc dla pozostałych użytkowni-
ków strefy – przysługuje niezależnie od miejsca zameldowania oraz posia-
dania Giżyckiej Karty Mieszkańca. Zawiera numer rejestracyjny pojazdu. 
Abonament będzie dostępny zarówno w obrębie SSPP i PP. 

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

W obrębie płatnych parkingów mogą być wykorzystywane abonamenty 
zakupione w sezonowej strefie płatnego parkowania z wyjątkiem abona-
mentu.

WAŻNE! Przypominamy, że posiadaczowi Giżyckiej Karty Mieszkańca 
przysługuje abonament w preferencyjnych cenach. Zachęcamy zatem do 
składania wniosków o wydanie Giżyckiej Karty Mieszkańca. Więcej o Gi-
życkiej Karcie Mieszkańca: gkm.gizycko.pl

Tekst i fot.: gizycko.pl/ J. Maciejewska-Kucfir
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Gminny  Zakład  Komunalny  Sp. z o.o. informuje, że ze względu na 
wykonywanie prac związanych z przebudową al. 1 Maja, od 19 kwiet-
nia przystanki komunikacji autobusowej z al. 1 Maja zostają przeniesio-
ne na ul. Nowowiejską, plac Grunwaldzki oraz ul. Warszawską.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z rozkładem jazdy autobu-
sów. Informacja dotycząca rozkładu jazdy dostępna jest na przystan-
kach autobusowych oraz pod nr telefonu 87 429 94 80 wew. 24 Za 
utrudnienia przepraszamy - informuje Prezes Zarządu GZK Sp. z o.o. 
Krzysztof Skrzypczyk.

Tekst: Justyna Maciejewska-Kucfir

Przeniesione przystanki

Trzy „elektryki” Yutong E8 jeszcze w tym roku posłużą pasażerom 
komunikacji publicznej w mieście i gminie Giżycko. Umowę na ich do-
stawę wraz z zapewnieniem infrastruktury do ładowania podpisali wójt 
Marek Jasudowicz i Marcin Kucharski, prezes firmy Busnex Poland.

Zakup zeroemisyjnych autobusów jest możliwy dzięki pozyskaniu 
przez samorząd dofinansowania ze środków unijnych.

– Dbamy o nasze środowisko naturalne oraz robimy krok milowy w 
kierunku nowych technologii, które będą służyły mieszkańcom naszego 

regionu – mówił wójt gminy Giżycko, Marek Jasudowicz.
Gmina Giżycko i miasto Giżycko, położone wśród Wielkich Jezior 

Mazurskich, są nazywane stolicą polskiego żeglarstwa. Ten malowni-
czy region przyciąga turystów przez cały rok, dlatego samorząd sukce-
sywnie rozwija komunikację publiczną. Przygotowując się do zakupu 
„elektryków”, w 2021 r. gmina Giżycko odbyła testy autobusu Yutong, 
który zyskał pozytywne opinie ze strony mieszkańców. Inwestycja w 
zielony transport jest realizowana dzięki dotacji z Regionalnego Pro-
gramu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości ponad 5,7 
mln zł, przy współfinansowaniu przez Gminę Giżycko i Miasto Giżycko.

– Wszystko, co sprzyja naszemu unikatowemu środowisku, jest 

Elektryki na ulicach przez nas wspierane. Cieszę się, że możemy uczestniczyć w tym pro-
jekcie, zapewniając jednocześnie naszym mieszkańcom wygodny i no-
woczesny transport. To ważny krok i bardzo dobry kierunek – podkreślił 
burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz.

Wybrany przez Gminę Giżycko Yutong E8 to w pełni elektryczny 
autobus, który sprawdził się obsługując zarówno komunikację publicz-
ną, jak i szkolną. Jako pierwszy samorząd w Polsce, na ten model 
postawiła Bobowa, z powodzeniem wykorzystuje go również Lidzbark 
Warmiński. Yutong E8 ma niemal 9 metrów długości, niskopodłogową 
konstrukcję i wydajny system klimatyzacji. Dzięki baterii o pojemno-
ści ponad 250 kWh, może pokonać na jednym ładowaniu nawet 350 

kilometrów. Komunikację 
publiczną w gminie Giżycko 
obsłużą trzy takie pojazdy, 
które wraz z dwoma stacjami 
ładowania dostarczy firma 
Busnex Poland.

– Warmia i Mazury słyną 
ze wspaniałych krajobrazów 
i malowniczych jezior, ale 
coraz mocniej również z in-
westycji w elektromobilność. 
Gmina Giżycko to kolejny sa-
morząd z tego regionu, który 
postawił na zielony transport, 
wybierając elektryczne auto-
busy Yutong. Cieszy nas, iż 
model E8 jest coraz częściej 
wykorzystywany do obsługi 
komunikacji publicznej – 
dodał Marcin Kucharski, 
prezes firmy Busnex Poland, 
która jest oficjalnym przed-
stawicielem Yutong Bus.

Yutong Bus to największy 
globalny dostawca autobusów 
i autokarów. Dzięki zaawan-
sowanym technologiom oraz 

zakładom badawczo-rozwojowym i produkcyjnym o powierzchni 1,12 
mln m2, firma jest w stanie dostarczać autobusy zasilane zieloną energią 
oraz paliwem tradycyjnym do miast na wszystkich kontynentach.

 Grupa Yutong posiada cztery zakłady, zapewniające imponującą 
maksymalną dzienną zdolność produkcyjną w postaci 445 autobusów, 
z których już niemal 400 zasilanych jest alternatywnymi źródłami ener-
gii. W 2020 r. Yutong Bus dostarczył łącznie ponad 41 tys. pojazdów na 
rynek Chin i 30 innych krajów, osiągając ponad 35% udziału w rynku 
chińskim i 15% w rynku globalnym.

Informacja prasowa i zdjęcia: Busnex Poland, oficjalny 
przedstawiciel firmy Yutong Bus
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UKS Short Track MOSiR podsumował sezon 2021/2022. Najwięk-
sze osiągnięcia, najlepsze wyniki, ranking zawodników. Co przynosi 
klubowi największą dumę i radość, a co smuci? Zapraszamy do zapo-
znania się z oficjalną informacją prasową klubu.

Przygotowanie do sezonu klub rozpoczął już w czerwcu 2021 roku 
trenując przez trzy tygodnie na obiektach sportowych miasta (tor rolkar-
ski przy SP 4, stadion MOSiRu, boisko ORLIK przy SP 7, las miejski i 
trasy rowerowe w okolicach Giżycka) Ta pierwsza część przygotowań 
zakończyła się sprawdzianem kondycji fizycznej na stadionie miejskim 
– bieg na 100 m, skok w dal z miejsca i godzinny bieg ciągły.

Po dwóch tygodniach odpoczynku zawodnicy przystąpili do ćwi-
czeń wspólnych z klubami z Olsztyna i Elbląga w ramach letnich obo-
zów. Następnie wszystkie trzy kluby wyjechały na drugą część obozu 
do Krynicy Zdrój, gdzie pod okiem trenerów kontynuowali przygotowa-
nie do sezonu, który rozpoczął się od Ogólnopolskich Zawodów Ran-
kingowych w Gdańsku.

W całym 2021/2022 sezonie nasi zawodnicy brali udział w: Mistrzo-
stwach Polski Seniorów na Dystansach i Wieloboju, Mistrzostwach 
Polski Juniorów, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach 
Polski Młodzików, Mistrzostwach Polski Mastersów oraz w sześciu im-
prezach w ramach, Ogólnopolskich Zawodów Rankingowych.

Zawodnicy startowali również na zawodach międzynarodowych. 
Michalina Wawer i Jakub Nowak, zostali powołani do Narodowej Kadry 
Juniorów na zawody w czeskich Benatkach nad Jizerou. Dodatkowo 
Michalina Wawer została powołana do Kadry Narodowej Juniorów na 
sezon 2021/2022.
Do największych osiągnięć naszych zawodników można zaliczyć:

- Wicemistrzostwo Polski na dwóch dystansach (500m i 1500m) 
oraz brązowy medal w wieloboju wywalczone przez Aleksandra Sako-
wicza w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,

- Wicemistrzostwo Polski w sztafecie mikstowej zdobyte przez 
Aleksandra Sakowicza i Weronikę Biller w Olimpiadzie Młodzieży,

- Mistrzostwo Polski na dystansie 777 m, złoto w sztafecie dziew-
cząt oraz brązowy medal na 500 m zdobyte przez Michalinę Wawer 
na Mistrzostwach Polski Młodzików i ustanowienie nowego REKORDU 
POLSKI na dystansie 777 m,

- Brązowy medal w sztafecie mikstowej wywalczone przez Michali-
nę Wawer, Kaję Kisielewską i Jakuba Nowaka na Mistrzostwach Polski 
Młodzików,

- 8. miejsce na 1000 m Aleksandra Sakowicza na Mistrzostwach 
Polski Seniorów,

- 4. miejsce na 1000 m i 777 m Jakuba Ekstowicz na Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży.

Ogółem w zawodach tego sezonu startowało 22 młodych zawod-
ników spośród 25 licencjonowanych oraz 2 trenerów w kategorii MA-
STERS (na Mistrzostwach Polski Mastersów w short tracku).

Pięcioro zawodników w tym sezonie debiutowało w ogólnopolskich 
zawodach.

W trakcie sezonu nasi zawodnicy zdobyli ogółem 78 medali. 
Na dystansach zdobyli ich 61, w tym: 15 złotych, 23 srebrne i 23 
brązowe, a w wieloboju 17 medali, w tym 5 złotych, 5 srebrnych i 
7 brązowych.
Zawodnicy skończyli sezon z następującymi klasami sportowymi:
• klasa: Weronika Biller i Michalina Wawer
• klasa: Jakub Nowak, Aleksander Sakowicz i Kaja Kisielewska.
• klasa: Filip Sztafa, Jakub Ekstowicz oraz Milena Sakowicz.
• Młodzieżowa Złota – Anna Słowikowska, Julia Wawer oraz Łukasz 
Piątek
• Młodzieżowa Srebrna – Zofia Piątek i Mikołaj Czałbowski (debiutant),
• Młodzieżowa Brązowa – Judyta Sakowicz oraz Amelia Dowgiałło (de-
biutantka).

Łyżwiarskie podsumowuje sezon

Również nasi zawodnicy startujący w kategorii MASTERS zdobyli 
klasy sportowe.

W grudniu 2021 r. pięcioro zawodników otrzymało powołanie na 
ogólnopolskie zgrupowanie szkoleniowe w kategorii młodzika i juniora 
młodszego w short tracku do Sanoka. Byli to: Michalina Wawer, Wero-
nika Biller, Kaja Kisielewska, Aleksander Sakowicz, Jakub Nowak. Na 
rezerwowej liście znalazł się również Filip Sztafa.

Ponadto z narodową kadrą juniorów okazję mieli trenować Olek i 
Misia. Do kadry województwa Warmińsko – Mazurskiego z naszego 
klubu powołanie dostali: Weronika Biller, Kaja Kisielewska, Michalina 
Wawer, Jakub Nowak i Aleksander Sakowicz.

Największy progres w wynikach zrobili Olek, który jeździ rundy na 
poziomie 9,0 (!), Misia (rundy 9,3 !), Kuba Nowak i Weronika (9,8), Kaja 
(10,2), Łukasz i Filip (10,3).

Wielu zawodników skończyło sezon w pierwszej dziesiątce  
w klasyfikacji OZR w swoich kategoriach wiekowych:

• Michalina Wawer – 1 na 39 klasyfikowanych zawodniczek,
• Julia Wawer – 2 na 46 klasyfikowanych zawodniczek,
• Łukasz Piątek –  4 na 39 klasyfikowanych zawodników,
• Jakub Nowak – 5 na 34 klasyfikowanych zawodników,
• Zofia Piątek – 5 na 46 klasyfikowanych zawodniczek,
• Aleksander Sakowicz – 7 na 32 klasyfikowanych zawodników,
• Anna Słowikowska – 8 na 46 klasyfikowanych zawodniczek,
• Stanisław Piątek (najmłodszy – siedmiolatek) – 8 na 19 klasyfikowa-
nych zawodników,
• Kaja Kisielewska – 10 na 39 klasyfikowanych zawodniczek.

W październiku 2021 roku nasz klub i Mazurskie Centrum Spor-
tów Lodowych byli gospodarzami Ogólnopolskich Zawodów Rankin-
gowych, była to już czwarta 4. edycja tych zawodów, rozgrywana w 
naszym mieście.

Wśród zaproszonych gości, był prezes PZŁS, p. Rafał Tataruch i 
dyrektor biura PZŁS p. Rafał Grążawski. Panowie wręczyli pamiątko-
we nagrody dla osób wyróżniających się w propagowaniu łyżwiarstwa 
szybkiego obu torów (krótkiego i długiego) w ramach obchodów 100-le-
cia łyżwiarstwa szybkiego w Polsce.

Wielkie podziękowania dla wszystkich zawodników, bo dzięki ich posta-
wie i wynikom, nasz klub zajął 5 miejsce w klasyfikacji klubów w sezonie .

Wielkie wyrazy uznania również dla trenera Tomasza Sztafy za 
wkład i zaangażowanie w treningi i opiekę nad stanem technicznym 
sprzętu (dbałość o prawidłowe wyprowadzenie i ustawienie płóz).

Oprócz chwil radości były też i chwile smutku. W lutym z wielkim 
żalem i bólem przyjęliśmy wiadomość że odszedł od nas nasz trener 
Sławomir Treszczyński. Straciliśmy wspaniałego szkoleniowca, ale 
przede wszystkim sympatycznego i serdecznego Człowieka o wyjąt-
kowej osobowości. Sport dla Trenera Sławka był ogromną miłością. 
Pozostał jemu wierny do ostatnich swoich dni. Dziękujemy Trenerowi 
modlitwą za całą prace w klubie.                      Tekst i fot. Archiwum Klubu
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W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych był piłkarzem Mamr 
Giżycko, później z sukcesami trenował nadzieje naszego futbolu. Jak-
by tego było mało, zdobywał laury żeglując w klasie Cadet. Następ-
nie zmienił zainteresowania i zdobywał liczne nagrody  w zawodach 
łyżwiarskich i rolkarskich.

Życiowy dramat Leszka, rozpoczął się w sierpniu ubiegłego 
roku. Lekarze długo zastanawiali się nad przyczyną nagłej utraty 
słuchu u 63-latka, bezradnie przyglądając się wynikom kolejnych 
badań.  Tajemnicza choroba postępowała szybko, w ciągu kilku 
miesięcy odbierając giżycczaninowi sprawność. Jak trudna 
psychicznie do uniesienia jest taka sytuacja - zwłaszcza dla kogoś, 
kto przez całe życie jest aktywny fizycznie - nie trzeba chyba nikogo 
przekonywać. Wreszcie diagnoza: guzkowe zapalenie tętnic. To 
bardzo rzadka i podstępna choroba, która spowodowała u Leszka 
uszkodzenie nerek, serca i centralnego układu nerwowego. Dziś 
Leszek Lachowicz porusza się za pomocą chodzika. Jedynym 
sposobem na powstrzymanie postępującego wyniszczenia 
organizmu  i polepszenie komfortu życia chorego jest regularna 
rehabilitacja i z tej Leszek Lachowicz korzysta dwa razy w tygodniu. 
Tylko dwa razy, bo na tyle stać go finansowo. 

Pana Leszka można wesprzeć poprzez zrzutkę na portalu zrzutka.pl
Informacje i fot. zrzutka.pl

Rolkujemy kasę dla Leszka
„Nieważne ile masz siły, ważne jak bardzo się starasz, żeby wygrać”

Giżyckie mażoretki Syrenki po raz drugi wzięły udział w Mistrzo-
stwach Mażoretek Polski Północno-Wschodniej, które odbyły się 10 
kwietnia w Olecku i wywalczyły brązowy medal. Udział w mistrzostwach 
wzięła także ich trenerka, Karolina Doruch.

Syrenki, w składzie: Rozalia Janczylik, Eliza Arasimowicz, Alek-
sandra Tracichleb, Anastazja Antonina Ekstowicz, Klaudia Sutuła, 
Hanna Machejko, Magdalena Gutowska, zdobyły tytuł II Wicemi-
strzyń Polski Północno-Wschodniej w kategorii mini baton kadetki.

W najliczniej obsadzonej konkurencji mistrzostw, solo baton senior-
ki (12 zawodniczek), brązową medalistką została Karolina Doruch, dla 
której był to pierwszy start po prawie trzyletniej przerwie. Dodatkowo, 
kolejne dwa trzecie miejsca przyznano jej w kategoriach solo 2x baton 
seniorki i solo buława seniorki. W mistrzostwach wzięło udział 11 ze-
społów z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i kujaw-
sko-pomorskiego.

Tekst i fot: Karolina Doruch

Mażoretki z brązowym medalem Mistrzostw Polski
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W Turnieju Otwartych Mistrzostw Województwa Podlaskiego w 
Szczuczynie w zapasach wzięło udział 180 zawodników. Przez podla-
skie maty przewinęło się wielu doświadczonych zawodników, trenują-
cych zapasy dłuższy czas, jednak i tym razem giżyccy Tytani pokazali, 
że mogą dumnie stawać ramię w ramię z przeciwnikami o dłuższym 
stażu. Nasz klub i miasto Giżycko godnie reprezentowało pięciu Tyta-
nów w kategorii Mini-Zapasy. Wywalczyli 3 złote  i 2 srebrne medale, co 
w klasyfikacji drużynowej dało nam VI miejsce.

Filip Leśniewski, Adrian Rutkowski, Pola Żaczek, Wiktor 
Szudra - Roszko i Marcel Jeżewski – to reprezentacja Tytanów i – co 
ważne -  każde z nich wygrało co najmniej jedną walkę. Szczególne 
podziękowania należą się panu Przemysławowi Roszko za pomoc w 
transporcie oraz kibicowanie podczas zawodów.

Tekst: prezes Klubu Sportowego Tytani Małgorzata Rogisz
Fot. Archiwum Klubu

Tytani znów na matach


