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Browar Chmury najlepszą restauracją
na Warmii i Mazurach w Festiwalu
Restaurant Week. Rozmowa z
Michałem Lubasem na stronie 9.

Fot. Archiwum M. Lubasa
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BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Miasto to dzieło nieskończone. Prawdopodobnie zawsze będą
istniały niezaspokojone potrzeby i zawsze będzie co robić, a miasto będzie podlegać nieustannym zmianom. Do tego oczywiście
potrzeba pieniędzy, często bardzo dużych. Ostatnio podsumowałem kwoty uzyskanych dofinansowań z ostatnich kilku lat i z pewnym zaskoczeniem spojrzałem na sumę... prawie 80 mln zł. To
bardzo duża kwota odpowiadająca połowie budżetu Giżycka. Aby
jednak ją wydać, trzeba wykonać wiele pracy, za którą dziękuję
przede wszystkim pracownikom, współpracownikom, jak też Wykonawcom. To dzięki tej współpracy możemy wspólnie zmieniać
nasze Giżycko.
Obecnie największe zmiany zachodzą lub zajdą w okolicach
ul. Kościuszki i Al. 1 Maja. W ostatnich kilku latach teren ten już
zmienił się diametralnie. Jedna z bardziej dziurawych i zdegradowanych ulic - ówczesna ul. I Dyw. im. T. Kościuszki doczekała się
nowej nawierzchni i nowego chodnika. W stojącym i niszczejącym
wiele lat po pożarze budynku urządziliśmy 15 mieszkań, przez co
wraz - z nowymi elewacjami sąsiednich budynków - przestrzeń
ta znacznie zyskała na estetyce. Na remont spalonego budynku
pozyskaliśmy środki z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Prawdziwym przełomem są jednak prace związane z modernizacją Szkoły Podstawowej Nr 1, która na naszych oczach przechodzi całkowite wizerunkowe przeobrażenie. Najpierw wykonaliśmy
termomodernizację wraz z całkowicie nową elewacją budynku
głównego i małej sali gimnastycznej, a obecnie dobiega końca
budowa nowoczesnego kompleksu sportowego. Na pierwsze zadanie uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,
a na drugie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i
Sportu. Niebawem przy szkole pojawi się także bezpieczne przejście dla pieszych, z dodatkowym oświetleniem i oznakowaniem
LED. Będzie to jedno z kilku przejść, jakie zostaną przebudowane
w okolicy szkół, aby poprawić bezpieczeństwo przede wszystkim
uczniów. Na ten cel pozyskaliśmy środki rządowe.
W okolicach Szkoły Podstawowej Nr 1 trwa również budowa
asfaltowej ścieżki rowerowej wraz z nowym chodnikiem. Jest to
fragment Mazurskiej Pętli Rowerowej, realizowanej wraz z innymi
samorządami, zarządcami dróg oraz Lasami Państwowymi. Pę-

tla rowerowa na
tym odcinku jest
współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej i
budżetu Giżycka.
Poważną
metamorfozę
p r z e j d z i e
również
Plac
Piłsudskiego.
Zużyty beton zastąpi nawierzchnia
granitowa.
Będzie również
miejsce na scenę, pomnik Orła Białego, infrastrukturę rowerową, więcej zieleni i małą architekturę. Plac będzie pełnił rolę reprezentacyjnego
miejsca wydarzeń patriotycznych i kulturalnych, ale też w części
będzie można skorzystać z niego jako parkingu. Będzie to jednak
parking objęty opłatami, ponieważ w centrum priorytetem powinien
być ruch pieszy i rowerowy. Samochód powinien być ostatecznością. Aby jednak móc załatwić sprawy w urzędach czy szkołach,
pierwszą godzinę planujemy pozostawić bezpłatną. Przebudowa
Placu Piłsudskiego będzie realizowana z dużym wsparcie środków rządowego funduszu inwestycyjnego i poparta została przez
Dowódcę 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz Ministra
Obrony Narodowej - Mariusza Błaszczaka.
Przed nami także rewolucja w zakresie przebudowy Alei 1
Maja, którą będzie prowadzić Powiat Giżycki. Przebudowa tej
ważnej drogi zyskała dofinansowanie z Polskiego Ładu, a w ramach współpracy z Powiatem Miasto włączy się w modernizację
oświetlenia. Planujemy również przebudować skwer przed pocztą
i wyremontować charakterystyczną fontannę z trzema rybami.
Wiele spraw mamy w planach i najbliższych zamierzeniach,
lecz obecnie najbardziej martwimy się o zdrowie i o to, czy epidemia ponownie nie pokrzyżuje nam planów. Wierzę jednak, że
przetrwamy każdy kryzys i po nim będziemy tylko silniejsi.

Fot. www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz

W nowo budowanym kompleksie sportowym przy SP nr 1 będzie
również sala zewnętrzna pod wiatą. Po ogródku, to kolejny ciekawy
pomysł kadry Szkoły. Zwłaszcza w dobie epidemii. Prace dobiegają
końca i już niebawem budowa zostanie ukończona. Tym samym cała
szkoła przejdzie totalną metamorfozę.

Plac Piłsudskiego – ostatnie chwile starego. Proces metamorfozy rozpoczęty.
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Za...czarowali parkiet
Za nami Ogólnopolski Giżycki Festiwal Tańca CZAR PAR 2021 o
Puchar Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Burmistrza
Miasta Giżycko oraz Starosty Giżyckiego. 27 listopada w rywalizacji
sportowej, na gościnnym parkiecie COS OPO Giżycko wzięło udział
około 300 zawodników z klubów tanecznych z całej Polski: Olecka,
Łomży, Ostrołęki, Ełku, Olsztyna, Augustowa, Iławy, Warszawy,Elbląga,Pruszkowa, Białegostoku,Gdańska, Gdyni, Grajewa.
Licznie reprezentowany był klub UKS „Czar Par” Giżycko (również
przedszkolaki).
Publiczność dopisała i wszystkie pary były oklaskiwane przez
liczną grupę giżycczan oraz rodziców z całej Polski. Wieczorną Galę
Taneczną otworzył Wojciech Karol Iwaszkiewicz - burmistrz Giżycka, który wraz z wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Elżbietą Januszkiewicz i prezesem UKS „Czar Par” Mariuszem Korzebem wręczali
medale najlepszym parom.
Organizatorami turnieju był UKS „Czar Par” Giżycko przy wsparciu
rodziców dzieci tańczących w Klubie oraz sponsorów i darczyńców. Giżycki Festiwal Tańca został dofinansowany ze środków budżetu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, miasta Giżycka oraz Starostwa Powiatowego w Giżycku.
A oto wyniki:
Kat. do 7 H
1 miejsce wytańczyli Pytlak Franciszek - Tyryłło Oliwia
1 miejsce wytańczyli Zaorska Katarzyna - Dzienisiewicz Julia
Kat. do 8-9 H
2 miejsce wytańczyły Pawłowicz Maja - Szepel Amelia
2 miejsce wytańczyli Kloc Antoni - Mozyro Anna

Kat. Solistki do lat 11 G
1 miejsce wytańczyła Rawłuszko Hanna
1 miejsce wytańczyła Majewska Liliana
Kat. 10-11 H
1 miejsce wytańczyli Zawadzki Michał - Ciupa Julia
2 miejsce wytańczyły Ramotowska Hanna-Szewczuk Lena
Kat. 10-11 G
1 miejsce, Super Puchar dla najlepszej pary oraz awans do wyższej
klasy tanecznej F wytańczyli Ksawery Anaszko-Julia Abramowicz
1 miejsce wytańczyli również Eryk Szwenik-Hanna Rawłuszko
Kat. 10-11 F
1 miejsce, Super Puchar dla najlepszej pary wytańczyli Jan Lubecki-Oliwia Szymczak
Kat. 12-13 E
2 miejsce wytańczyli Eryk Jankowski-Amelia Kubach
Kat. 14-15 D
1 miejsce w tańcach standardowych i awans do klasy tanecznej C oraz
2 w tańcach latynoamerykańskich wytańczyli Piotr Paluch-Anna Paluch
4 miejsce w tańcach standardowych oraz 6 w tańcach latynoamerykańskich wytańczyli Szymon Kulik-Natalia Majek
Kat. Pow. 15 D
2 miejsce wytańczyli w tańcach latynoamerykańskich oraz 5 miejsce w
tańcach standardowych Maciej Iwanicki-Natalia Kulik
półfinał w tańcach latynoamerykańskich wytańczyli Bartłomiej Modzolewski-Agata Malijonis
Kat. Pow. 15 C
3 miejsce w tańcach standardowych i 7 miejsce w tańcach latynoamerykańskich wytańczyli Konstanty Białasz-Anna Charzyńska
7 miejsce w tańcach standardowych wytańczyli Bartłomiej ModzolewTekst: Mariusz Korzeb, Fot.
ski-Agata Malijonis.		

Ewelina Pytlak, Anetta Szóstek-Anaszko, Grzegorz Lubecki, Małgorzata Kulik,
Anna Charzyńska, Anna Paluch, Mariusz Korzeb

AKTUALNOŚCI

Świąteczne granie
Kochani zaczynamy kolejną przygodę z Wielką Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Bez Was nam się nie uda!
Chcesz coś przekazać na licytację? Rysujesz i chcesz przekazać voucher na narysowanie portretu/karykatury? Prowadzisz
restaurację i chętnie przekażesz voucher na uroczystą kolację
na licytację? A może masz jakieś skarby, które chętnie puścisz w
świat za odrobinę dobra?
Razem możemy więcej! Zapraszamy wszystkich, którzy chcą
się włączyć w 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Wszystkie przedmioty/vouchery przynoście do Sekretariatu
GCK!
A możesz chcesz zgłosić się po Stacjonarną Puszkę?
Druki do rejestracji należy pobrać z sekretariatu Giżyckiego
Centrum Kultury. Stacjonarna Puszka może stać już w Waszym
miejscu od 10 grudnia.
Dane sztabu: Nr sztabu #4478 - Szef Sztabu – Marta Dąbrowska – kontakt nr tel. 531 840 202 e-mail: wosp@gizycko.pl
Zapraszamy do kontaktu i współpracy!
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SPOŁECZEŃSTWO

Gratulacje za długoletnie pożycie małżeńskie
4 listopada 2021 r. podczas wyjątkowej uroczystości Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz wręczył medale za długoletnie
pożycie małżeńskie.
Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, w tym roku nie odbyła się wspólna, duża uroczystość wszystkich par obchodzących jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego. Burmistrz w towarzystwie
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Iwony Wojciulewicz wręczał odznaczenia indywidualnie dla każdej z par.
Medale zostały wręczone następującym parom: państwu Wincencie i Mieczysławowi Jankowskim, państwu Danucie i Stanisławowi
Szpakom i państwu Marii i Marianowi Juchniewiczom.
GRATULUJEMY Państwu długoletniego pożycia małżeńskiego.
Życzymy kolejnych wielu lat w szczęściu i wzajemnym zrozumieniu.  
Fot. gizycko.pl/ J. Maciejewska-Kucfir
Autor: Justyna Maciejewska-Kucfir

Państwo Danuta i Stanisław Szpakowie

Państwo Wincenta i Mieczysław Jankowscy

Państwo Maria i Marian Juchniewiczowie

Zaczęły się zgłoszenia do giżyckich Brunonów
Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz ogłosił Plebiscyt
o „Nagrodę Świętego Brunona Patrona Giżycka” za 2021 rok. Wyróżnieni zostaną wybitni mieszkańcy Giżycka oraz osoby, firmy, instytucje,
organizacje związane z Giżyckiem, zasłużone w różnych dziedzinach
życia społeczno-gospodarczego, które swoją działalnością wpływają
na rozwój i promocję miasta. Kandydaci mogą być zgłaszani przez
mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, instytucji oraz
przedsiębiorców. Nominacje są zgłaszane również przez Burmistrza
Giżycka. Kandydat powinien odznaczać się odpowiednią postawą moralną i etyczną, a jego postawa nie powinna budzić zastrzeżeń w odniesieniu do relacji międzyludzkich, wartości moralnych i postaci Świętego
Brunona Patrona Giżycka.
Laureaci plebiscytu, uhonorowani zostaną za swoje sukcesy
i dobre pomysły Statuetkami Świętego Brunona oraz nagrodami
pieniężnymi w wysokości 1000 zł (brutto) każda. Zwycięzców
wybierze kapituła pod przewodnictwem Burmistrza. W tym roku
do podstawowych ośmiu kategorii, w których przyznawane są
nagrody, dołącza kolejna - ekologia. Nagrody będą przyznane
zatem w następujących kategoriach: kultura, sport, gospodarka,
turystyka, ekologia, zdrowie, społecznik, ambasador Giżycka,
pomysł.
Kapituła, na wniosek przewodniczącego, ma także możliwość przyznania:
– Honorowej Statuetki Św. Brunona – statuetkę honorową można
otrzymać jednokrotnie,
– Statuetki Pamięci – statuetkę przyznaje się wyłącznie pośmiertnie.

Kandydaci do plebiscytu mogą być zgłaszani od 8 listopada do 15 grudnia 2021 r. Aby zgłosić kandydata do plebiscytu, należy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną na adres promocja@
gizycko.pl. Wyniki poznamy w przyszłym roku.
Autor: Justyna Maciejewska-Kucfir

AKTUALNOŚCI
Browar Chmury to wyróżniające się miejsce na mapie Giżycka. Rzemieślnicze, warzone na
miejscu piwo, kuchnia oparta na lokalnych produktach i widok na jezioro Niegocin. Czego
chcieć więcej do szczęścia?

Browar otoczony chmurami

Browar restauracyjny położony jest w porcie Dalba przy ujściu kanału do
jeziora. Autorska kuchnia tego miejsca to dania kuchni europejskiej, a także typu
street food. Jedną ze specjalności Browaru Chmury jest pizza neapolitańska, wypiekana w specjalnym włoskim piecu, z wyselekcjonowanych produktów, robiona
od podstaw i serwowana w nowoczesnym ujęciu.

Zamysł
Po sukcesie pierwszego projektu „Wieprz&Pieprz” pomyślałem sobie, że
chciałbym stworzyć kolejną restaurację, tym razem całoroczne miejsce spotkań
dla ludzi z naszej społeczności i nie tylko (cieszymy się dużą frekwencją gości
przyjeżdżających z całej Polski). Pomysł na to miejsce to było połączenie dobrego jedzenia oraz piwa. To nasi goście mnie do tego zainspirowali, bowiem
chętnie zamawiali ten napój. Więc czemu by nie warzyć piwa tu na miejscu?!
Nasz piwowar to Karol G. Makowczenko. Jesteśmy dumni z naszej oferty piw. Ich
nazwy zostały zainspirowane łacińskimi nazwami chmur, pomyślałem, że będzie
to idealny motyw nazewnictwa dla naszych trunków. Ta frazeologia daje prawie
nieskończenie wiele możliwości na nazwy i style dla naszych piw. Browar Chmury
jest jak pryzmat, przez który przenikają promienie różnych aspektów naszej działalności. Mamy wyjątkową lokalizację, pomysł na browar i to dosłownie otoczony
chmurami. Dodam również, że z zawodu jestem architektem, więc mam głowę
pełną idei. Wszystko to pozwoliło mi na zrealizowanie tego projektu.
Menu
Nasze menu jest tak skomponowane, aby każdy mógł coś dla siebie wybrać.
Znajdują się w nim dania od street food ‘u, takie jak burger z jelenia, czy kultowy
już Fish&Chips lub Korean Fried Chicken, po pasty czy dania główne. Nasze
dania dobrze komponują się zarówno z winem jak i piwem. Oprócz tego dostępna jest pizza neapolitańska. Wypiekana z długo dojrzewającego ciasta w piecu
Stefano Ferrara, robiona przez pizzaiolo z Kalabrii. Poza stałą kartą tworzymy
dania weekendowe, bądź jednodniowe bazujące na świeżych, sezonowych produktach. Nasza karta zmienia się co kwartał, wraz ze zmieniającymi sięą porami
roku. Staramy się wykorzystywać produkty lokalnych wytwórców, jednocześnie
wspierając nasz lokalny rynek. Walczymy z marnowaniem jedzenia i można nas
znaleźć w aplikacji Too Good To Go, jako jedynych w naszym mieście.
Gość
Tworząc to miejsce chcieliśmy wejść na wyższy poziom lokalnej gastronomii,
nie zamykaliśmy się na konkretny profil gościa, gdyż od pierwszych dni w naszej
przestrzeni odnalazły się różne grupy wiekowe jak i zawodowe. Typowe leniwe
poranki z kawą, sernikiem i pogaduchami dwóch przyjaciółek, przez biznesowe
lunche i rodzinne obiady, po wieczorne randki przy naszym romantycznym widoku na jezioro lub spotkanie całej paczki znajomych przy piwie i koktajlach. Odwiedza nas spore grono amatorów piwa, w sezonie letnim większość z nich jest spoza Giżycka. Organizujemy przyjęcia okolicznościowe takie jak komunie, wieczory

panieńskie i kawalerskie, byliśmy nawet świadkami przepięknych oświadczyn.
Warto wspomnieć, że nasza przestrzeń jest otwarta dla czworonożnych przyjaciół, każdy z nich dostanie od naszej obsługi porządną michę wody.
Konkurencja
Konkurencja jest zróżnicowana, obecnie w naszej najbliższej okolicy jest
około 5 restauracji. My wyróżniamy się zdecydowanie własnym browarem oraz
wyjątkowym położeniem. Wyznaczamy sobie nowe granice możliwości, niwelując błędy i ustanawiając nowe rekordy. Konkurencja jak i my sami działamy na
siebie samonapędzająco i lubimy wprowadzać nowości do naszego miasta (jako
jedyna restauracja w Giżycku bierzemy udział w festiwalu Restaurant Week, w
którym zajęliśmy 1 miejsce jako najlepsza restauracja na Warmii i Mazurach oraz
nagrodę za najlepsze danie główne. Jako pierwsi w mieście dołączyliśmy do aplikacji „Too good to go”, mamy własną produkcję piwa, sprowadziliśmy piec Stefano Ferrara z Neapolu, którego na próżno szukać w naszej okolicy, a dzięki niemu
wprowadziliśmy pizzę w stylu neapolitańskim do naszego miasta), to wszystko
sprawia, że goście doceniająą nas i nasz styl. Równocześnie staramy sięą dbać
o jakość przygotowywanych potraw tak aby za każdym razem gość wychodził
od nas usatysfakcjonowany. Klienci lubią naszą gościnność i atmosferę, o którą
niezwykle troszczy się cała nasza obsługa. Dzieją się u nas różne wydarzenia
kulturalne takie jak standup, muzyka na żywo. Z utęsknieniem czekamy na okres
wakacji na które mamy zaplanowane wiele tego typu wydarzeń.
Promocja
Prężnie budujemy swój kontent w różnego rodzaju social mediach, najmocniej działamy na Facebook ‘u i Instagramie, przez co zostajemy w stałym
kontakcie z gośćmi. Dbamy o autentyczność poprzez zdjęcia i stale staramy się
aktualizować naszą ofertę. Odbiorcy bardzo chętnie reagują na nasze instagramowe relacje, biorą udział w ankietach, przez które możemy poznać ich opinię
i dostosowywać kierunek do potrzeb, tutaj szczególne ukłony należą się naszej
specjalistce od social media i fotografce – Marcie Bilińskiej. Po wizycie zachęcamy do pozostawienia opinii na portalach takich jak FB, Google, Tripadvisor.
Oczywiście nic nie działa lepiej na reklamę jak rekomendacja zadowolonego z
wizyty gościa.
Fatalny początek
Nie będę ukrywać, że trafiliśmy fatalnie z otwarciem. Otworzyliśmy się w
listopadzie 2019 r., a już w marcu 2020 r. musieliśmy się zamknąć w wyniku obostrzeń. Pierwszy sezon tzw.„covidowy” był dla nas wielką niewiadomą, pomimo
zamkniętego drugi rok z kolei portu, wyszliśmy z niego obronną ręką. Na drugi
lockdown przygotowaliśmy naszą ofertę na dowozy jak większość restauracji.
Trzeba przyznać, że mocno pomógł nam w tym Stefan (piec). To był ciężki okres
dla nowo otwartej restauracji w naszym mieście, nie mieliśmy możliwości zaprezentować się tak naprawdę w pełnej krasie. Wierzymy, że lepsze czasy tylko
przed nami. Mam dużo planów co do naszego miejsca, największym wyzwaniem
będzie taras widokowy nad naszą obecną zadaszoną częścią. Chcemy to zrobić,
ponieważ, gdy ruszy port w niedalekiej przyszłości, pragniemy nadal mieć te niepowtarzalne widoki na jezioro i zachody słońca.
Rozmowa z Michałem Lubasem, właścicielem Browaru Chmury
Fot. Archiwum M. Lubasa
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To było ciekawych sześć lat
Za mną 6 lat pracy w giżyckiej instytucji kultury, w czasie których
został zrealizowany remont budynku GCK, udało się odbudować bazę
sponsorów, nawiązać współpracę z zewnętrznymi firmami - organizatorami imprez plenerowych w amfiteatrze w twierdzy Boyen, zorganizować kino w GCK, ożywić ruch turystyczny w twierdzy Boyen, odbudować obiekty w twierdzy przy współpracy z UM, wprowadzić nowe
zajęcia, wypracować przychód jednostki na poziomie około 2 000 000
zł, wprowadzić nowe imprezy, które na stałe wpisały się w kalendarz
wydarzeń miejskich m.in. Święto Miast Partnerskich, Kolorowe Zakończenie Wakacji, Festiwal Światła i Dźwięku Twierdza Boyen. Udało się
wprowadzić ofertę zajęć edukacyjnych w Twierdzy Boyen m.in warsztaty ekologiczne, gry terenowe oraz Chatę Świętego Mikołaja.
Każdy rok był inny i czego innego nauczył - od klasy ognioodporności płyt w czasie remontu GCK po prace konserwatorskie, redagowanie
gazety, organizację imprez itp.
Okres pandemiczny wymusił zmiany w funkcjonowaniu jednostki.
Był to najtrudniejszy czas dla nas. Było wiele niewiadomych, trudnych
wyborów. Pandemia wymusiła kreatywne podejście do kultury stąd też
zrodził się m.in. pomysł nagrywania wywiadów z cyklu „Spotkania z
ciekawymi ludźmi” mam nadzieję, że ten projekt będzie kontynuowany.
Serdecznie dziękuję Wszystkim za współpracę, słowa krytyki oraz
pochwały. Dziękuję Burmistrzowi Wojciechowi Iwaszkiewiczowi za
możliwość kierowania jednostką. Dziękuję Panu Romanowi Łożyńskiemu za okazane wsparcie oraz słowa otuchy. Dziękuje mojej rodzinie za wyrozumiałość. Pragnę serdecznie podziękować SPONSOROM
za chęć oraz możliwość współpracy na rzecz giżyckiej kultury. Mam
jednocześnie nadzieję, że nie mówimy sobie „żegnaj”, a jedynie „do
zobaczenia” i uda nam się jeszcze podjąć niejeden wspólny projekt.
Dziękuję mojemu zespołowi, bez którego nie udałoby się odnieść wielu
sukcesów w GCK i w Twierdzy. To był zaszczyt z Wami współpracować.
Pozostawiam jednostkę w bardzo dobrej kondycji, przekażę swoje
obowiązki nowemu dyrektorowi i będę kibicować, aby mógł realizować
swoją koncepcję.
Przede mną nowe wyzwanie, nowe miejsce. Dziękuję Burmistrzowi
Rynu Jarosławowi Filipkowi oraz komisji rekrutacyjnej za okazane
zaufanie i powierzenie mi stanowiska Dyrektora RPEKiT w Rynie. Potencjał miasta Ryn jest bardzo duży i mam nadzieję, że przy współpracy z Władzami Miasta oraz zespołem RPEKiT uda nam się zrealizować
wiele udanych wydarzeń oraz inwestycji.
Marta Dąbrowska, dyrektor GCK

AKTUALNOŚCI

Ho, ho, ho. Św. Mikołaj powraca na Twierdzę Boyen!
Od 1 grudnia Warsztat Zbrojmistrza ponownie zmienia się w Chatę
Św. Mikołaja, gdzie we wspaniałej scenografii, czeka na Państwa moc
świątecznych atrakcji.
Serdecznie zapraszamy do udziału w kreatywnych warsztatach. Oferta skierowana jest do wszystkich: dzieci i młodzieży szkół
podstawowych i średnich, rodzin z dziećmi, i osób indywidualnych.
Do wyboru są następujące tematy zajęć:
- malowanie świątecznych toreb,
- zdobienie świątecznych figurek,
- malowanie kubków
- wykonywanie ozdób z papierowej wikliny.
Warsztaty odpłatne. Informacje i rezerwacje pod numerem telefonu: 798 612 841 oraz mailowo pod adresem: dorota.czegiel@gck.
gizycko.pl 		
Marta Dąbrowska, dyrektor GCK

Najaktywniejsza seniorka Warmii i Mazur
Maria Popieluch zwyciężyła w trzeciej edycji konkursu “Aktywny
senior/seniorka na Warmii i Mazurach” organizowanym przez Federację Organizacji Socjalnych FOSA oraz Wojewódzką Radę Seniorów.
Federacja FOSa, wspólnie ze Społeczną Radą Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która działa przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wspiera i wyróżnia
aktywne starsze osoby z naszego województwa, które dbają nie tylko
o rozwijanie własnej aktywności, ale także działają na rzecz swojego
środowiska lokalnego.
- Miło mi poinformować, że Pani Maria Popieluch wygrała wojewódzki konkurs „Aktywna Seniorka” organizowany przez Federację Organizacji Socjalnych FOSA oraz Wojewódzką Radę Seniorów. Gratuluję, Pani Mario! Gratuluję Promykowi i życzę kolejnych sukcesów - pisał
na swoim fanpage, zaraz po przekazaniu nagrody laureatce burmistrz
Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz.
Fot. M. Sroka
Autor: Justyna Maciejewska-Kucfir

Śpiewadło 2021

Eliminacje miejskie XXIII Przeglądu Wokalnego Solistów, Zespołów
Dziecięcych i Młodzieżowych oraz Muzykujących Rodzin Śpiewadło
2021 już za nami.
Zwycięzcami zostali:
- w kategorii solistów 10-12 lat:

I miejsce i kwalifikacja do eliminacji powiatowych wywalczyła Aurelia Kowalewska, a wyróżnionym został Bartosz Skórnóg.
- w kategorii soliści powyżej 16 lat:
I miejsce i kwalifikacja do eliminacji powiatowych wywalczyła Wiktoria Sawicka, a wyróżnione zostały Weronika Smołka oraz Monika
Kołosińska.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Tekst i fot. GCK
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ŚWIĘTA

SPOŁECZEŃSTWO

Szczęśliwa chwila, szczęśliwe całe życie
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” to kampania, w której miasto Giżycko
i Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej uczestniczy
od wielu lat. Jednym z elementów kampanii są konkursy kierowane do
uczniów. Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów ogólnopolskiej kampanii znalazło się dziewięcioro uczniów giżyckich szkół.
Są to:
Gabriela Fok 		
- absolwentka - SP3
Zoriana Maksyśko		
- SP 3
Andrzej Szuszko 		
- MOS
Igor Misiuk 		
- MOS
Michał Szostak 		
- MOS
Jakub Lanczewski
- MOS
Mariusz Wódkowski
- MOS
Tobiasz Górski 		
- MOS
Rafał Marchewka 		
- MOS
Uczniowie wykonali prace w konkursie plastyczno-literackim
„Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie”. Dyplomy i
nagrody książkowe wręczyła laureatom Ewa Ostrowska, dyrektor
Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, koordynatorka
kampanii w Giżycku.			
Ewa Ostrowska
Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej
www.centrumprofilaktyki.pl, tel. 87 429 13 36

Krasnale, choinki i inne cudeńka

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Siedlisk zawitali do Urzędu Miejskiego w Giżycku, by pochwalić się swoimi świątecznymi dziełami
(a przy okazji kilka z nich sprzedać). Rękodzieła z włóczki, gliny, różne kształty i oryginalne pomysły na świąteczne dekoracje – to wszystko
wykonane przez osoby niepełnosprawne.
- Gratuluję autorom pomysłów i wykonania – podsumował akcję burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz.
Fot. www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz
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NAGRODY BURMISTRZA

Laureaci nagród w dziedzinie kultura i sport
Doroczne nagrody burmistrza w dziedzinie sportu i kultury za rok
2020 zostały przyznane. Co roku doceniane są osiągnięcia i inicjatywy w dziedzinie szeroko rozumianego sportu, twórczości artystycznej i
upowszechniania kultury.
Burmistrz Giżycka, na podstawie złożonych wniosków oraz własnej
inicjatywy, przyznał laureatom nagrody pieniężne na łączną kwotę 67
000 zł (7 000 zł - KULTURA, 60 000 zł – SPORT).
Z powodu epidemii, wzorem roku ubiegłego, nie odbędzie się uroczysta gala. Nagrody zostaną wręczone indywidualnie.
NAGRODY W DZIEDZINIE KULTURY
Zespół Small Band | 3 000,00 zł. Za całokształt dotychczasowej działalności artystycznej. Zespół prowadzą i wiodącymi muzykami są niezmiennie
- Mirosław Gostomski i Mirosław Błudzień. Artyści koncertowali zarówno w
kraju, jak i za granicą, m.in. w Niemczech i na Litwie; zespół Small Band
wygrał prestiżowy XXXVII Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego
Old Jazz Meeting „Złota Tarka” Iława 2007.
Zofia Sobocińska | 1000 zł. Gra od 7. roku życia gra na skrzypcach w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Giżycku pod kierunkiem p. Agnieszki Fromm.
W grudniu 2019 r. została laureatką II nagrody w prestiżowym Międzynarodowym Konkursie Młodych Instrumentalistów Grand Prize Virtuozo Competition w Brukseli, natomiast 22 grudnia w Studio Recital Hall Centre for Fine
Arts brała udział w koncercie laureatów; styczeń 2020 r. był dla Zosi przełomowy, gdyż otrzymała II miejsce w jednym z renomowanych konkursów na
świecie – Golden Classical Music Awards w Carnegie Hall w Nowym Jorku
Kamila Fundichely-Rychta | 1000 zł. Kama Fundichely jest artystką wizualną (malarką, graficzką, animatorką) oraz edukatorką. Jej prace tworzone
w ramach współpracy z grupą artystyczną Kolor Kolektyw, której jest założycielką, charakteryzują się najwyższą jakością warsztatową i artystyczną:
są doskonale przemyślane, wykonane z uwagą i starannością, zawsze
zachwycające pod względem wizualny.
Nina Nu Monika Wierzbicka | 1000 zł. Za całokształt dotychczasowej działalności; wokalistka, autorka tekstów, współkompozytorka; w 2019 r. wydała płytę, pn.: „Głos Dawnych Mazurów” z wierszami poetów mazurskich
żyjących w XIX i początkach XX.
Jan Sekta | 1000 zł. Ceniony, giżycki historyk, autor unikatowej na rynku publikacji wydanej w 2020 roku „Dawne Giżycko w stu ilustrowanych
opowieściach”; obecnie pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie z
wielkim zaangażowaniem tworzy i koordynuje Giżyckie Archiwum Cyfrowe
(gac.gizycko.pl).
NAGRODY W DZIEDZINIE SPORTU
Mirosław Sroka | 1000 zł. Trener z wieloletnim doświadczeniem. Zawsze
zaangażowany w wykonywaną pracę. Posiada indywidualne podejście do
każdego pływaka.
Jarosław Sroka | 1000 zł. Trener z wieloletnim doświadczeniem, trenuje
utworzoną od września 2019 r. najmłodszą grupę w klubie. Potrafi skutecznie mobilizować młodych pływaków do ciężkiej pracy.
Piotr Gieczewski | 1 000 zł. Trener z ogromnym zaangażowaniem pracuje z
najstarszą grupą pływacką. Poświęca swój czas również na poranne treningi.
Rafał Graca | 1000 zł. Trener zawodników giżyckiego Klubu Karate Kyokushin. Organizator corocznego, ogólnopolskiego „Turnieju Karate Shinkyokushin dzieci i młodzieży o puchar Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”.
Jerzy Gawarecki | 1000 zł. Dyplomowany trener hokeja na lodzie i kolarstwa, trenuje grupy dziecięce, młodzieżowe i seniorskie klubu Masters
Giżycko, zawodnik Amatorskiej Ligi Hokeja na Lodzie Grupy Północno-Wschodniej w sezonie 2020, wieloletni, społeczny działacz i propagator
sportu, organizator wielu wyścigów kolarskich w powiecie giżyckim, wieloletni społeczny prezes TK „Masters Giżycko”.
Daniel Rocki | 1000 zł. Dyplomowany trener hokeja na lodzie, trenuje grupy
dziecięce, młodzieżowe i seniorskie klubu Masters Giżycko, zawodnik Amatorskiej Ligi Hokeja na Lodzie Grupy Północno-Wschodniej w sezonie 2020.

Iwona Kochanowska | 1 000 zł. Jest wybitnym trenerem piłki siatkowej. Rokrocznie osiąga sukcesy na szczeblu wojewódzkim i krajowym.
Krzysztof Maksimowski | 1 000 zł. Jest wybitnym trenerem piłki siatkowej. Rokrocznie osiąga sukcesy na szczeblu wojewódzkim i krajowym.
Patrycja Jankowska | 1 000 zł. W roku 2020 osiągnęła następujące sukcesy: III miejsce w Wojewódzkim Turnieju Eliminacyjnym Minisiatkówki
Kinder Joy of Moving w Giżycku, II miejsce w Wojewódzkim Eliminacyjnym
Turnieju Minisiatkówki Kinder Joy of Moving w Olecku, IV miejsce w Województwie warmińsko – mazurskim w klasyfikacji generalnej rozgrywek
minisiatkówki Kinder + Sport Joy of Moving.
Oliwia Jankowska | 1 000 zł. W roku 2020 osiągnęła następujące sukcesy: I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Eliminacyjnym Minisiatkówki Kinder
+ sport Joy of Moving w Olsztynku, I miejsce w Wojewódzkim Turnieju
Eliminacyjnym Minisiatkówki Kinder Joy of Moving w Giżycku, I miejsce w
Wojewódzkim Turnieju Eliminacyjnym Minisiatkówki Kinder Joy of Moving
w Olecku, I miejsce w Województwie warmińsko – Maurskim w klasyfikacji
generalnej rozgrywek minisiatkówki Kinder + Sport Joy of Moving i bezpośredni awans do Mistrzostw Polski.
Amelia Połojańska | 1 000 zł. W roku 2020 osiągnęła następujące sukcesy:
I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Eliminacyjnym Minisiatkówki Kinder +
sport Joy of Moving w Olsztynku, I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Eliminacyjnym Minisiatkówki Kinder Joy of Moving w Giżycku, I miejsce w
Wojewódzkim Turnieju Eliminacyjnym Minisiatkówki Kinder Joy of Moving
w Olecku, I miejsce w Województwie warmińsko – mazurskim w klasyfikacji
generalnej rozgrywek minisiatkówki Kinder + Sport Joy of Moving. Ponadto
Amelia Połojańska w roku 2020 została powołana do kadry wojewódzkiej
rocznika 2007.
Maja Kobielska | 1 000 zł. W roku 2020 osiągnęła następujące sukcesy: III
miejsce w Finale Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kategorii Młodziczka – Mrągowo, I miejsce w II Ogólnopolskim Jesiennym Turnieju Piłki
siatkowej Młodziczek – Giżycko. Zzostała powołana do kadry województwa
warmińsko – mazurskiego.
Julia Goszczycka | 1 000 zł. W roku 2020 osiągnęła następujące sukcesy:
III miejsce w Finale Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kategorii
Młodziczka – Mrągowo, I miejsce w II Ogólnopolskim Jesiennym Turnieju
Piłki siatkowej Młodziczek – Giżycko. Została powołana do kadry województwa warmińsko – mazurskiego.
Magdalena Smędzik | 1 000 zł. Mistrzyni Polski Juniorek Młodszych na 500
m. Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych brązowy medal na 1000 m i brązowy medal na 1500 m. W 2020 roku uzyskała na 500 m wynik , który jest
12. wynikiem na świecie w tej kategorii wiekowej (Viking Race Holandia).
Pierwsze miejsce na 500 m w Pucharze Polski.
Marcin Łobodziński | 1 000 zł. Trener MUKS Szkółki Piłkarskiej GOL, prowadzi zajęcia z najmłodszymi grupami, trener, dla którego dobro i uśmiech
dzieci jest na pierwszym miejscu, organizator wielu turniejów dla najmłodszych adeptów piłki nożnej.
Krzysztof Ostrowski | 1 000 zł. Trener MUKS Szkółki Piłkarskiej GOL, z
dużym zaangażowaniem i poświęceniem oddaje się pracy.
Artur Płaczek | 1 000 zł. Trener, w sezonie 2020 prowadził drużynę Skrzat,
z którą rozegrał mecze w ramach WMZPN, liczne sparingi oraz mecze turniejowe.
Jakub Aleksiejczuk | 1 000 zł. Trener, w sezonie 2020 prowadził drużynę Żak zieloną, z którą w rozgrywkach WMZPN dostał się do Półfinału, z
drużyną Młodzik, gdzie trenował jako II trener, wywalczył awans do Ekstraklasy (z I ligi), trener wraz ze swoją drużyną bierze udział w licznych
turniejach, jego podopieczni otrzymali powołanie do Reprezentacji Polish
Soccer Skills.
Jakub Gil | 1 000 zł. Zawodnik, który ze swoją drużyną w roku 2020, w lidze
jesiennej, wywalczył awans do Ekstraklasy Młodzik D1, powoływany jest
na konsultacje szkoleniowe Warmińsko-Mazurskiej Kadry, bierze udział w
zgrupowaniach - konsultacjach AMO, otrzymał również powołanie do Reprezentacji Polish Soccer Skills na sezon 2020/2021, gra na pozycji pomocnik.
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Mateusz Osmolik | 1 000 zł. Zawodnik, który ze swoją drużyną w roku 2020
wywalczył awans do Ekstraklasy Młodzik, powoływany jest na konsultacje
szkoleniowe Warmińsko-Mazurskiej Kadry, bierze udział w konsultacjach
AMO, gra na pozycji obrońca.
Jakub Korol | 1 000 zł. Bramkarz, który ze swoją drużyną wywalczył awans
do Ekstraklasy Młodzik, otrzymał również powołanie do Reprezentacji Polish Soccer Skills jako bramkarz.
Bartłomiej Burdach | 1 000 zł. Zawodnik, który ze swoją drużyną w roku
2020 wywalczył awans z I ligi do Ekstraklasy Młodzik WMZPN, powoływany jest na konsultacje szkoleniowe Warmińsko-Mazurskiej Kadry oraz
AMO.
Mateusz Kozłowski | 1 000 zł. Zawodnik, który ze swoją drużyną w roku
2020, w rundzie jesiennej, wywalczył awans do Ekstraklasy Młodzik D1,
powoływany jest na konsultacje szkoleniowe Warmińsko-Mazurskiej Kadry
wojewódzkiej, bierze udział w konsultacjach AMO.
Amelia Potejko | 1 000 zł. II miejsce Mistrzostw Europy ICE-Optimist
dziewcząt (Szwecja), III miejsce Mistrzostw Świata ICE-Optimist dziewcząt
(Szwecja).
Andrzej Kucieński | 1 000 zł. Ekstraklasa Polskiej Ligi Żeglarskiej Klubowe
Mistrzostwa Polski (trzecie miejsce).
Bogdan Dziekański 1 000 zł. Wyniki podopiecznych: Dominika Grala - I
m. Mistrzostw Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist gr. B, Antonina
Dziekańska – I m. Mistrzostw Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist do
lat 9, Mateusz Gigielewicz – I m. DOMETIC Puchar Trzech Ryb w klasie
Optimist.
Barbara Ramotowska | 1 000 zł. Wyniki podopiecznych: 1 m Mistrzostwa
Świata Ice-Optimist - M. Gigielewicz, 1 m Mistrzostwa Europy Ice-Optimist
Dz. – M. Konarzewska, 2 m Mistrzostwa Świata Ice-Optimist Dz. – M. Konarzewska, 2 m Mistrzostwa Europy Ice-Optimist Dz. – A. Potejko, 3 m
Mistrzostwa Świata Ice-Optimist Dz. – A. Potejko.
Cezary Borkowski | 1 000 zł. Wyniki podopiecznych: Julia Rogalska: Mistrzostwa Polski w Sprincie (Gdańsk) – 1 m., Mistrzostwa Polski Klas Olimpijskich (Gdańsk) – 2 m., Konstanty Sawicki: Mistrzostwa Polski w Sprincie
(Gdańsk) – m. 3, Stanisław Konarzewski: Mistrzostwa Polski w Sprincie
(Gdańsk) – m. 1.
Julia Rogalska | 1 000 zł. Mistrzostwa Polski w Sprincie (Gdańsk) – 1 m.,
Mistrzostwa Polski Klas Olimpijskich (Gdańsk) – 2 m., Nord Cup (Gdańsk)
– 1 m., Finał Pucharu Polski Klasy Laser (Giżycko) – 1 m.
Konstanty Sawicki | 1 000 zł. Mistrzostwa Polski w Sprincie (Gdańsk) – m.
3, Finał Pucharu Polski Klasy Laser (Giżycko) – m. 2.
Łukasz Kacprowski | 1 000 zł. Ekstraklasa Polskiej Ligi Żeglarskiej Klubowe Mistrzostwa Polski (trzecie miejsce).
Mirosław Ambroch | 1 000 zł. Wyniki podopiecznych: Maja Cituk:
Puchar Prezydenta Gdańska m. 1, Leszka Pawlika pamięci Regaty
(Zegrze) m. 3, Mistrzostwa woj. Warmińsko-Mazurskiego (Olsztyn)
m. 3, Kacper Karbownik: Mistrzostwa woj. Warmińsko-Mazurskiego
(Mrągowo) 3 m.
Marcin Panaś | 1 000 zł. Wyniki podopiecznych: Mistrzostwa Europy Juniorów w kl. DN – Wojciech Klimaszewski, 6 m Mistrzostwa Świata Juniorów w
kl. DN – Wojciech Klimaszewski, 13 m Mistrzostwa Europy Juniorów w kl.
DN – Jakub Kamiński, 14 m Mistrzostwa Świata Juniorów w kl. DN – Jakub
Kamiński.
Marek Stańczyk | 1 000 zł. Ekstraklasa Polskiej Ligi Żeglarskiej Klubowe
Mistrzostwa Polski (trzecie miejsce).
Maria Konarzewska | 1 000 zł. I miejsce Mistrzostw Polski w sprincie w klasie 420 U17 (Giżycko), I miejsce Mistrzostw Europy ICE-Optimist dziewcząt
(Szwecja), II miejsce Mistrzostw Świata ICE-Optimist dziewcząt (Szwecja).
Mateusz Gigielewicz | 1 000 zł. I miejsce Mistrzostw Świata ICE-Optimist
(Szwecja).
Mikołaj Nowakowski | 1 000 zł. Ekstraklasa Polskiej Ligi Żeglarskiej Klubowe Mistrzostwa Polski (trzecie miejsce).
Rafał Pogorzelski | 1 000 zł. Mistrzostwa Polski w klasie 420 (Gdańsk) – 2
m.
Stanisław Konarzewski | 1 000 zł. Mistrzostwa Polski w sprincie (Gdańsk)
w klasie Laser Radial - m. 1.
Jan Fursewicz | 1 000 zł. Ekstraklasa Polskiej Ligi Żeglarskiej Klubowe
Mistrzostwa Polski (trzecie miejsce).

Mariusz Korzeb | 1 000 zł. Od 2006 roku prowadzi w Giżycku Klub
Tańca Towarzyskiego „CZAR PAR” Giżycko. Jego pary taneczne
uczestniczą regularnie w Ogólnopolskich Turniejach Sportowego Tańca Towarzyskiego w całej Polsce zdobywając wysokie lokaty i miejsca
finałowe.
Zdzisław Maliszewski | 1 000 zł. Posiada licencję łyżwiarską oraz III klasę
sportową, mistrz Polski w wieloboju łyżwiarskim „Masters” kat. wiekowej
M 60, zdobywca I edycji Pucharu Polski w łyżwiarstwie szybkim „Masters”
w kat. wiekowej M 65, zdobywca II edycji Pucharu Polski „Masters” w kategorii wiekowej M 65.
Beata Zajączkowska | 1 000 zł. Posiada licencję łyżwiarską, mistrzyni Polski w wieloboju łyżwiarskim „Masters” w kat. wiekowej K 55, zdobywczyni
I edycji Pucharu Polski w łyżwiarstwie szybkim „Masters” w kat. wiekowej
K 55.
Jakub Ekstowicz | 1 000 zł. 9. miejsce w ogólnopolskiej klasyfikacji sezonu
2019/2020 w kat. MEN, 5 miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Rankingowych w Giżycku i zdobyte dwa medale brązowe, 6. miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Rankingowych w Białymstoku i inne.
Jakub Nowak | 1 000 zł. 8. miejsce w ogólnopolskiej klasyfikacji sezonu
2019/2020 w kat. Junior D, 5. miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Rankingowych w Opolu, 3. miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Rankingowych w Sanoku i inne.
Tomasz Robert Sztafa | 1 000 zł. Popularyzacja łyżwiarstwa szybkiego na torze krótkim wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców na terenie
Giżycka.
Sławomir Julian Treszczyński | 1 000 zł. Popularyzacja łyżwiarstwa szybkiego na torze krótkim wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców na terenie
Giżycka.
Aleksander Sakowicz | 1 000 zł. 5 miejsce w ogólnopolskiej klasyfikacji
sezonu 2019/2020 w kat. Junior C, 2 miejsce w Ogólnopolskich Zawodach
Rankingowych w Opolu, powołanie do kadry narodowej na zawody międzynarodowe z serii BALTIC CUP w Gusiew (Rosja).
Mateusz Stefanowski | 1 000 zł. 6 miejsce w Ogólnopolskich Zawodach
Rankingowych w Sanoku, 5 miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Rankingowych w Giżycku, 7 miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Rankingowych
w Białymstoku.
Michalina Wawer | 1 000 zł. 1 miejsce w ogólnopolskiej klasyfikacji sezonu
2019/2020 w kat. Junior D, 1 miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Rankingowych w Opolu, 1 miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Rankingowych w
Białymstoku i inne.
Marek Radzewicz | 1 000 zł. Trener vice Mistrzów województwa w kategorii U-14 trampkarza C2 WMZPN, trener reprezentantów województwa
U-14/U-13.
Adrian Kucharski | 1 000 zł. Zawodnik zespołu seniorów GKS Mamry Giżycko, występujący w forBet IV lidze.
Maksymilian Kopiczko | 1 000 zł. Mistrzostwa Polski w Aquathlonie w kategorii juniorów – 1 m, Mistrzostwa Polski w duathlonie w kategorii juniorów
na dystansie SPRINT, w LOTTO Duathon Energy – Rumia 2020 – 2 m,
Lotto Duathlon Energy Rumia – MP Elita, Młodzieżowcy, Juniorzy – 10 m.
Piotr Gritzner | 1 000 zł. Trener UKS MKS MEDYK Giżycko, 5-krotny Mistrz
Polski w triathlonie.
Przemysław Nowalski | 1 000 zł. Trener UKS MKS MEDYK Giżycko, były
Mistrz Polski w triathlonie.
Janusz Sygnowski | 1 000 zł. Prezes klubu GKS Mamry Giżycko.
Rafał Darda | 1 000 zł. Obrońca w zespole GKS Mamry Giżycko, podstawowy zawodnik.
Karol Murawski | 1 000 zł. Podstawowy bramkarz zespołu Mamry Giżycko, wielokrotnie wyróżniany i nagradzany indywidualnie w rozgrywkach na
szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
Kamil Kamiński | 1 000 zł. Asystent trenera GKS Mamry Giżycko.
Przemysław Łapiński | 1 000 zł. Trener GKS Mamry Giżycko, bardzo wysokie wyniki zespołu, wprowadzanie nowych metod szkoleniowych, angażowanie młodzieży.
Więcej informacji o laureatach znajdziecie Państwo tutaj: https://www.
gizycko.pl/nagrody-kulturalne-i-sportowe/
Autor: Justyna Maciejewska-Kucfir
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Brygada ma nowego dowódcę

15. Giżycka Brygada Zmechanizowana ma nowego dowódcę. Pod
koniec listopada dbyło się przekazanie dowodzenia 15.GBZ przez generała brygady Bogdana Rycerskiego pułkownikowi Piotrowi Fajkowskiemu.
- Bardzo dziękuję generałowi Bogdanowi Rycerskiemu za świetną współpracę z naszym miastem na każdej płaszczyźnie. Zwłaszcza
dziękuję za wspólne przedsięwzięcia sportowe, kulturalne oraz na rzecz
bezpieczeństwa giżycczan. Ostatni czas był szczególnie trudny. Poza
epidemią doszły obowiązki związane z pełnieniem służb na wschodniej
granicy Polski. Bardzo za to dziękuję i życzę powodzenia na nowym
stanowisku. Zaś nowemu Dowódcy - Panu Płk. Piotrowi Fajkowskiemu życzę bezpiecznej służby oraz powodzenia w Giżycku – napisał na
swoim profilu burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz.
Info, fot. www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz

Plac Piłsudskiego zamknięty od 29 listopada
Informujemy, że w związku z planowanym rozpoczęciem robót
budowlanych Plac im. marsz. J. Piłsudskiego zostanie zamknięty dla
ruchu pojazdów od dnia 29 listopada 2021 r.
26 października zawarto umowę na realizację prac budowlanych na Placu Marszałka Piłsudskiego. Wykonawcą jest konsorcjum
olsztyńskich firm, Zakład Usług Inwestycyjnych - Serwis Wojciech
Grochowski (lider) i Inwest - Serwis sp. z o.o. (partner). Zgodnie z
umową, metamorfoza placu ma trwać nie więcej niż 300 dni i kosztować 10 mln zł.   
Nowy plac będzie dalej pełnił funkcję wygodnego parkingu,
znajdzie się tam też jednak miejsce na zieleń i małą architekturę.
Co ważne, podczas przebudowy, poprawiona zostanie kanalizacja
deszczowa.

Przebudowa jest możliwa dzięki środkom z konkursu organizowanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Konkurs
rozstrzygnięto w kwietniu.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach
którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej
Polsce na inwestycje bliskie ludziom. RFIL to forma bezzwrotnego
wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.
To także ogromny impuls inwestycyjny dla regionów. Program w
równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze
miejscowości. Jednym z celów wsparcia jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju.

Autor: Justyna Maciejewska-Kucfir

Remont Kanału Łuczańskiego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że na początku 2022 r. rozpoczną się prace związane
z przebudową Kanału Łuczańskiego.
W związku z powyższym prosimy o likwidację wszystkich prywatnych urządzeń zlokalizowanych na nadbrzeżu np.
instalacji do poboru (odprowadzania) wody z kanału, urządzeń do cumowania i slipowania łodzi itd.   
W przypadku, gdy elementy te będą wciąż istniały do czasu rozpoczęcia robót, zostaną zdemontowane i zutylizowane przez Wykonawcę. Po przebudowie kanału Inwestor nie dopuszcza ingerencji w infrastrukturę kanału ze względu
na trwałość projektu i gwarancje Wykonawcy. Wszelkich informacji na temat planowanej Inwestycji można zasięgnąć
u Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko. Tel: 87 428 39 92, mail:
zz-gizycko@wody.gov.pl			
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Nagrody za integrację społeczną
Małgorzata Bogdanowicz – kierownik Centrum Integracji Społecznej w Giżycku laureatką Nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Gustaw Marek Brzezin po raz kolejny uhonorował osoby indywidualne, instytucje oraz zespoły, których działania
wyróżniają się innowacyjnymi i twórczymi rozwiązaniami w dziedzinie
pomocy i integracji społecznej.
Wręczenie tych prestiżowych nagród odbyło się 18 listopada 2021 roku w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego. Małgorzata Bogdanowicz otrzymała nagrodę w kategorii indywidualnej, w szczególności za:
- zaangażowanie w funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej w
Giżycku,
- działania w zakresie tworzenia i testowania Modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi
społeczne,
- zainicjowanie procesu powstania mieszkań chronionych,
- aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz ekonomii społecznej.
W uroczystościach uczestniczyła również Jolanta Piotrowska,
członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Przypomnijmy, że nie tak dawno temu, bo 8 października załoga
giżyckiego Centrum Integracji Społecznej została jednym z laureatów
gali Ekonomii Społecznej w Olsztynie. To właśnie do nich trafił Certyfikat Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny”.

Szlachetna Paczka

„Szlachetna Paczka pozwala ludziom w potrzebie nie tylko dostać
to czego potrzebują, ale poczuć się godnie, tak jak inni, poczuć się
częścią społeczeństwa.”
W sobotę 13 listopada o godzinie 8:00 nastąpiło długo wyczekiwane Otwarcie Bazy Rodzin Szlachetnej Paczki. Od tego dnia przez
najbliższe cztery tygodnie każdy może wybrać z bazy rodzinę, której
chce pomóc. Darczyńcą może zostać każdy, wystarczy wejść na stronę
www.szlachetnapaczka.pl i wspólnie z bliskimi, kolegami z pracy czy
szkoły przygotować Paczkę dla wybranej rodziny.
Zdjęcia i informacje www.szlachetnapaczka.pl
autor: Justyna Maciejewska-Kucfir

Hej ludzie, idą Święta
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach zaprasza 02 stycznia
2022 (niedziela) do Centrum Aktywnego Wypoczynku „Gwarek”, Piękna Góra
7 na koncert świąteczny grupy Varius Manx z Kasią Stankiewicz, początek
o godz. 18.00. Bilety w cenie 90,00 zł dostępne w recepcji Parku Wodnego
Wilkasy oraz online na portalu www.ebilet.pl.
Mijający rok jest dla zespołu Varius Manx absolutnie wyjątkowy, gdyż kontynuuje on swój wielki jubileusz 30-lecia istnienia na polskiej scenie muzycznej. Efektem owocnej współpracy z wokalistką Kasią Stankiewicz są liczne nagrody, sale koncertowe wypełnione po brzegi oraz pojawiające się regularnie
w najpopularniejszych rozgłośniach radiowych nowe piosenki.
Najnowszy projekt formacji „Hej ludzie, idą Święta” to wspaniały koncert
kolęd i pastorałek, podczas którego poczujecie Państwo klimat i magię Świąt
Bożego Narodzenia. Na absolutnie niecodzienny charakter występu składa
się niepowtarzalny głos Kasi, wybrzmiewający w towarzystwie nietuzinkowych
aranżacji przygotowanych przez znakomitych muzyków Varius Manx, którzy
biorąc na warsztat najpiękniejsze kolędy i pastorałki stworzyli coś niezwykłego.
To prawdziwa uczta muzyczna dla każdego słuchacza. W jej repertuarze
znalazły się zarówno dobrze wszystkim znane ciepłe, pełne uroku utwory, takie jak: „Cicha noc”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Gdy śliczna Panna”, jak i te
mniej oczywiste. Wśród nich „Najświętsza Panienka po świecie chodziła” czy
piosenka z repertuaru grupy „Hej ludzie, idą święta”, której tytuł jest hasłem
przewodnim koncertu i wezwaniem do wspólnego świętowania.

Fot. archiwum Burmistrza Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkiewicza
Autor: Justyna Maciejewska-Kucfir
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Z gęsią za pan brat

Nie ulega wątpliwości, że znacznie lepiej być rodzicem - gęsią niż
rodzicem – człowiekiem. Małe gąski zaraz po przyjściu na świat są
niemal samowystarczalne, a po kilku tygodniach już zupełnie samodzielne. Pływają, biegają, szukają pożywienia i pilnują się dorosłych. W
ludzkim świecie odchowanie i wychowanie potomstwa to długotrwały
proces i heroiczny wysiłek. W dodatku efekt bywa różny.

Spotkałem kilka tygodni temu młodą gęś białoczelną w porcie
Ekomarina. Ptak był samiusieńki jak palec. Z dala od bliskich, z dala
od rodziny, z dala od innych gęsi białoczelnych. Najprawdopodobniej
pogubił się i z jakichś przyczyn odłączył od stada w czasie jesiennej
wędrówki. Ten gatunek nie lęgnie się na terytorium naszego kraju. To
ptaki zamieszkujące zabagnione i podmokłe części tundry na północnych krańcach kontynentu. Zimą uciekają przed trudnymi warunkami
kierując się na południe i zachód Europy. W czasie swojego przelotu
bardzo chętnie zatrzymują się na odpoczynek na naszych mazurskich
polach i łąkach. Często przebywają i żerują w wielotysięcznych stadach wspólnie z innymi gatunkami gęsi – tundrową i gęgawą. To ptaki
dobrze czujące się w towarzystwie, im większa grupa tym lepiej. W
wielkim zbiorowisku bezpieczniej, spokojniej, cieplej i raźniej. Dlatego
też jesienią samotna, pojedyncza gęś trafia się niezwykle rzadko i nie
jest to sytuacja, w której ptak mógłby się czuć komfortowo i do której by
dążył w jakikolwiek sposób. To zwykle efekt załamania pogody lub jakiegoś nagłego zagrożenia, które może podzielić stado i rozrzucić ptaki
po okolicy. Młodą gąskę w Ekomarinie dostrzegłem stojąc na kładce.
Rzuciła mi się w oczy sylwetka tego przybysza, która wyróżniała się w
otoczeniu miejscowych krzyżówek. Kiedy zbliżyłem się do pomostów
zauważyłem, że jest to młoda gęś białoczelna. Dorosłe ptaki, jak sama
nazwa wskazuje, mają białą plamę u nasady dzioba. Młodziki jeszcze
nie posiadają tego atrybutu, a ich różowe dzioby otoczone są jedynie
ciemnym paskiem. Samotna gęś białoczelna w obcym miejscu, w nie-

znanym otoczeniu, w zupełnie odmiennym środowisku w porównaniu
do odludnej tundry. Brak doświadczenia, brak znajomości terenu, brak
opieki ze strony dorosłych. Wydawałoby się, że w takich okolicznościach „gęsiak” będzie przerażony, bezbronny i bezradny. Nic z tych
rzeczy. Żeby był niedojrzałym małym człowiekiem pewnie byłby kłopot.
Ale gęś zaradna jest od najmłodszych lat. Nie wystraszyła się mnie,
ani mojego, pewnie dla niej dziwnego, zachowania. Położyłem się na
pomoście, mimo wielu nieczystości pozostawionych przez odpoczywające mewy, przybliżyłem się maksymalnie do pływającej przy zacumowanych jachtach gęsi i zrobiłem jej kilka zdjęć. Z takiej perspektywy
zawsze wychodzą najbardziej udane fotografie. Gęś białoczelna przyglądała mi się ze zdumieniem, ale nie odpływała. Po chwili zagęgała
nieśmiało i ruszyła z wody do góry, przelatując nisko tuż nade mną. „Oj,
chyba przesadziłem z tym spoufaleniem” - pomyślałem zły na siebie,
że niepotrzebnie zestresowałem i tak pozostającego w trudnej sytuacji
ptaka. Jednak gąska wylądowała tuż za mną i wyglądało na to, że ma
wyraźną ochotę na kontynuowanie naszej krótkiej znajomości. Przeszliśmy zatem razem przez chodnik na pobliski trawnik. Ona skubała
sobie zieloną roślinność, ja fotografowałem ją z dowolnej odległości
przy obiadowej uczcie. Jak się później okazało sympatyczny ptak nie
przejawiał lęku nie tylko przede mną, ale przed innymi spacerowiczami, przejeżdżającymi rowerzystami, czy nawet chodzącymi na smyczy
czworonogami. Ta ufność jednak nie wynikała z jakiejś sympatii do
miejscowej ludności, a ze zwykłego braku doświadczenia i nieznajomości prawideł i niebezpieczeństw gęsiego życia. Martwiłem się trochę
o tego młodego gościa, że zostanie na zimę, że ludzie zaczną go dokarmiać i zapomni o wędrówce, że to nadmierne zaufanie nie wyjdzie
mu na dobre. Tydzień później tego ptaka w Ekomarinie już nie było.
Może odnalazł się z rodziną, może głos przelatujących innych gęsi wyzwolił zew wędrówki, może dołączył do klucza i zająwszy odpowiednie
miejsce w szyku ruszył w dalszą podróż zdobywając swoje kolejne doświadczenia. Niech mu się wiedzie, gdziekolwiek jest!!!
Krzysztof Pawlukojć
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KRZYŻÓWKA/SPORT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Obraz terenu
2. Dzień przed Bożym Narodzeniem
3. Mleczny orzech
4. Postać
5. Atleta, mocarz
6. Z kapitana na majora
7. Pod nią trzeba się pocałować ...
8. Przynosi ją kurier
9. Twarz widziana z boku

Prosimy o wysyłanie hasła z krzyżówki na adres:
redakcja@gizycko.pl do 20.12.2021r.
Spośród wszystkich poprawnych odpowiedzi
rozlosujemy pakiet
niespodziankę z gadżetami!
Zwycięzcę ogłosimy w kolejnym numerze Mojego Giżycka.
Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru poprawnie rozwiązało 20 osób, brzmi ono
DEMOKRACJA. Dziękujemy za nadesłane odpowiedzi, nagrodę otrzymuje p. Ewa
(zapraszamy po odbiór nagrody do sekretariatu GCK szczegóły w wiadomości
mailowej). Gratulujemy!

Żabki popłynęły po medale
W Olsztynie odbyły się Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w pływaniu. Giżycko reprezentowało 22 zawodników i
wszyscy spisali się na medal bijąc wielokrotnie swoje rekordy życiowe.
Udało się tu zdobyć 51 medali (23 złote, 16 srebrnych i 12 brązowych) i
Giżycki UKS Frog uplasował się na 4. miejscu w województwie. W trakcie rozpływania kontuzji doznała Nastazja Makowska, która wspierała
kolegów i koleżanki dopingiem z trybun. W klasyfikacji końcowej (suma
punktów za trzy starty) najlepszą zawodniczką wśród 11-latków okazała się Olga Nitschka, Pardo Kornel zajął drugie miejsce. W kategorii
10-lat i młodsi Lubera Hanna zajęła 2 miejsce, natomiast w kategorii
13 lat drugie miejsce zajęła-Karolina Skrabowska.
Nasz klub reprezentowali następujący zawodnicy:

Borkowska Marianna, Czałbowski Mikołaj, Gieczewski Julian, Grygieńcza Iga, Janowski Franciszek, Jarmołowicz Gabriela, Komośiński Michał,
Lubera Hanna, Myślińska Martyna, Nitschka Lena, Nitschka Olga, Nowak
Maksymilian, Pardo Kornel, Polak Bartosz, Skrabowska Karolina, Sroka
Zoran, Szmit Aleksandra, Walasiewicz Bartosz, Wawrzos Dawid, Wawrzos
Marcin i Zalewska Lena. Tekst i fot. Kinga Gieczewska, sekretarz UKS Frog
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Nowowiejska zazieleni się na wiosnę
Na wiosnę, wzdłuż budowanej drogi rowerowej i chodnika na ul.
Nowowiejskiej zazieleni się niemal 60 nowych drzew. Będą to głównie
klony w odmianie kolumnowej. Towarzyszyć im będą graby o podobnym pokroju, który umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnego
miejsca. Całość uzupełnią niższe nasadzenia z krzewów kwitnących.
Przypominamy, że droga rowerowa i chodnik to inwestycja realizowana w ramach projektu Mazurska Pętla Rowerowa, która połączy się
nową drogą przy ul. Kościuszki i dalej przez istniejącą przy Al. 1 Maja
do ul. Olsztyńskiej i przez most obrotowy do Parku Rogera Goemaere’a
i tam nowo wykonaną z kruszywa do ul. Św. Brunona.
Mazurska Pętla Rowerowa to projekt partnerski realizowany w 2 etapach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, dzięki któremu region
zyska ponad 300 km trasy rowerowej. W ramach inwestycji zostaną
zbudowane lub zmodernizowane zarówno trasy o twardej nawierzchni,
jak i drogi szutrowe, mosty, przepusty, kładki i inna infrastruktura.
Zaplanowano także oznaczenie miejsc cennych przyrodniczo.
Przedsięwzięcie koordynuje Stowarzyszenie Wielkich Jezior
Mazurskich 2020, zrzeszające 16 mazurskich gmin i powiatów. W
jego realizację zaangażowane są też Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie, GDDKiA i nadleśnictwa. Główny szlak będzie liczył
ponad 300 km, a w przyszłości może być powiększany o lokalne trasy. Pętla przebiegać będzie przez 12 mazurskich gmin, a
od północy będzie połączona z Green Velo, „autostradą rowe-

rową” przechodzącą przez pięć województw wschodniej Polski.
Wzdłuż całej trasy powstanie 10 wież widokowych i 18 miejsc
obsługi rowerzystów. Giżycko jako pierwsze rozpoczęło realizację budowy. Na terenie Giżycka powstanie ponad 6 km
ścieżek rowerowych, a 89 km na terenie całego powiatu.
Wartość całej inwestycji sięga 80 mln zł. Realizacja projektu potrwa do
2023 roku, ale już teraz można korzystać z niektórych odcinków trasy.
Przebieg trasy MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ oparty został
o oś Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt wykorzystuje lokalne
zasoby przyrodnicze i zahacza o największe atrakcje turystyczne
regionu. Podczas trasy, kolarze będą mogli odkrywać zabytki, podziwiać
przyrodę i kosztować lokalnej kuchni.
Fot. Wojciech Iwaszkiewicz Burmistrz Giżycka
Autor: Justyna Maciejewska-Kucfir

Ułatwienia z Kartą Mieszkańca
Giżycka Karta Mieszkańca to projekt kierowany
do mieszkańców Giżycka.
Karta umożliwia dostęp do
szerokiego katalogu ulg i
zwolnień obejmujących np.
zniżki na pływalnię miejską,
lodowisko czy imprezy biletowane. Operatorem karty
jest Urząd Miejski w Giżycku. Celem projektu jest promocja miasta oraz
prezentacja szerokiej oferty instytucji miejskich. Giżycko diametralnie
zmieniło się na przestrzeni ostatnich kilku lat, zarówno jego miejski
krajobraz, jak i oferta kulturalna. Karta zapewni mieszkańcom dostęp
do poszczególnych usług w promocyjnych cenach, dzięki czemu będą
mogli na nowo poznać swe miasto.
Kto może otrzymać Giżycką Kartę Mieszkańca?
Każdy mieszkaniec Giżycka, który:
- rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Giżycku
i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że jego miejscem stałego
zamieszkania jest miasto Giżycko,
- otrzymuje zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Giżycku oraz członkowie rodzin tych osób nieuzyskujący dochodów
lub osiągający dochód nieopodatkowany, których miejscem stałego
zamieszkania jest Giżycko, czyli współmałżonek i dzieci (bądź osoby
będące pod opieką prawną) do ukończenia 18. roku życia, zaś kontynuujący naukę do 25. roku życia.
Gdzie mogę złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie
Miejskim w Giżycku, al. 1 Maja 14 - pok. nr 7. Wniosek można złożyć
także online. Wystarczy przesłać mailowo na adres gkm@gizycko.pl
komplet wymaganych dokumentów w postaci skanów lub czytelnych
zdjęć.
Wnioski w wersji papierowej są dostępne w Punkcie Obsługi Klien-

ta oraz na terenie lodowiska, basenu, Giżyckiego Centrum Kultury,
Twierdzy Boyen, MOPS, Biblioteki Miejskiej, Klubu Seniora, Świetlicy
Socjoterapeutycznej, giżyckich placówek oświatowych.
Wymagane dokumenty. Przy składaniu wniosku należy
okazać do wglądu:
- dokument tożsamości,
- pierwszą stronę zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczoną
przez Urząd Skarbowy w Giżycku (zawierającą prezentatę – pieczęć
Urzędu lub w przypadku rozliczania zeznania PIT drogą elektroniczną
– wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru), a w sytuacji osoby, która w trakcie roku rozliczeniowego zamieszkała na terenie miasta Giżycka i dotychczas rozliczała
się w poprzednim miejscu zamieszkania, wnioskodawca przedkłada
zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3,
- w przypadku osób uczących się powyżej 18. roku życia i kontynuujących naukę do 25. roku życia, dokument potwierdzający kontynuację nauki (indeks lub ważną legitymację, bądź inny dokument).
W przypadku składania wniosku online ww. dokumenty oraz dowód
osobisty należy przesłać w postaci skanów lub wyraźnych zdjęć mailowo na adres gkm@gizycko.pl
Kiedy i gdzie odbiorę swoją Kartę?
Odbiór GKM następuje osobiście, bądź przez upoważnioną przez
wnioskodawcę osobę. W przypadku osób niepełnoletnich, dokonywany
jest przez wnioskodawcę - rodzica lub opiekuna prawnego. Bez upoważnienia karty mogą być odebrane przez współmałżonka, w innym
przypadku potrzebne jest upoważnienie do odbioru. Kartę będzie można odebrać w Punkcie Obsługi.
Organizator Programu: Urząd Miejski w Giżycku
Koordynacja: Biuro Promocji i Polityki Społecznej UM Giżycko
Szczegółowych informacji na temat Giżyckiej Karty Mieszkańca
udziela Biuro Promocji i Polityki Społecznej, Urząd Miejski w Giżycku,
pok. nr 116, tel. 798 617 629, katarzyna.zadroga@gizycko.pl (KatarzyAutor: Justyna Maciejewska-Kucfir
na Zadroga).
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Monika Wierzbicka. Co jej w duszy gra?

Monika Wierzbicka, wokalistka znana jako Nina Nu.
Spełnia się na wielu płaszczyznach, śpiewa, gra, uczy
śpiewu i dubbinguje, a swoje
pierwsze kroki artystyczne stawiała w Giżycku. Zakochana w
pieśniach mazurskich, marzy,
by zaśpiewać z kimś kto pamięta i śpiewa pieśni mazurskie. Co przyniosło zanurzenie w świat poezji mazurskiej? Co daje jej
największą radość? I za co lubi Giżycko? Zapraszamy na rozmowę!
W październiku odwiedziła Pani Giżycko z warsztatami oddechowo-wokalnymi. Giżyccy studenci UTW byli zachwyceni zajęciami. Na czym dokładnie polega projekt „Śpiewamy Mazurskich
Poetów”?
Zachwyt był dwustronny. Rozmowa, śpiewanie, oddychanie, ruszanie
się sprawiły, że wszyscy przez te 4 godziny czuliśmy się fajnie. I cieszę się
słysząc, że nie tylko mnie zasiliły na kolejne dni. Z naszych wypowiedzi ułożyłam słowa październikowej piosenki oraz wymyśliła się melodia. Planuję
przyjazd w styczniu. Wówczas nauczymy się jej i co tu kryć, liczę na to, iż
Państwo włączą ją do repertuaru śpiewanych przez siebie piosenek.
Pomysł warsztatów Śpiewamy Mazurskich Poetów przyszedł w
czasie zamknięcia, kiedy zastanawiałam się co robić kiedy już będziemy mogli się spotykać. Jak rozwijać się na ludzkim i zawodowym terenie. I skoro napisałam muzykę do wierszy polskojęzycznych poetów
mazurskich, śpiewam je podczas koncertów, pomyślałam, że kolejną
wartością będą spotkania z ludźmi żyjącymi na Mazurach i wspólne ich
śpiewanie. Mnie śpiewanie uszczęśliwia, wzmacnia, wentyluje emocje.
I słyszę, że nie jestem sama. To działa u wszystkich osób, z którymi
śpiewam. Tak sobie myślę, że może Śpiewamy Mazurskich Poetów
może być trampoliną do kolejnego etapu. Kto wie czy nagle któraś ze
studentek czy studentów nie napisze swojego wiersza, do którego wymyśli się melodia. I wówczas pośpiewamy autorskie piosenki. Poproszę Piotra Szatkowskiego – językoznawcę, miłośnika i badacza mowy
mazurskiej żeby przetłumaczył je na mazurski i będziemy śpiewać
współczesne piosenki po mazursku. Mowa, która w wyniku zawieruchy dziejowej jest w zaniku mogłaby trwać w śpiewanych piosenkach.
A odpowiadając krótko na pytanie. Śpiewamy Mazurskich Poetów
jest warsztatem oddechowo wokalnym skupionym wokół poezji dawnych Poetów mazurskich.
Czy tylko na Mazurach, Mazurów można usłyszeć? Czy projekt
realizowany jest poza naszym regionem?
Do tej pory były 4 takie spotkania. W kolejności chronologicznej były
to: Kwiatuszki Wielkie, Ostróda, Ełk i Giżycko. Jakoś tak założyłam, że
mieszkańcom Mazur przyjemniej będzie śpiewać piosenki związane
z naszym rejonem. Ale niedawno rozmawiałam o takim spotkaniu w
Lanckoronie. I najprawdopodobniej w przyszłym roku zawiozę tam mazurskich Poetów i będziemy śpiewać po mazursku na południu Polski.
Jestem otwarta. Jeśli tylko ktoś z regionu czy spoza zaangażuje
mnie, jadę!
W którymś momencie zaplanuję pewnie i zorganizuję cykliczne
spotkania w Warszawie, gdzie obecnie mieszkam. Będę je ogłaszać na
stronie fejsbukowej Głos Dawnych Mazurów. I czując Państwa życzliwość, liczę na to, iż za Waszym pośrednictwem będę mogła to ogłosić.
Wiemy, że spełnia się Pani artystycznie na różnych polach. Co
daje Pani największą satysfakcję?
Największą satysfakcję zawodową sprawiają te przedsięwzięcie, w
którym wszyscy zaangażowani są wzmocnieni. I tak na przykład kiedy
śpiewam koncert, to zależy mi aby muzycy, którzy grają ze mną byli
zadowoleni, ludzi pracujący na rzecz tego koncertu byli spełnieni, a

ludzie słuchający odpoczywali. Na warsztatach wzmacniamy się poprzez samo spotkanie i śpiewanie. W dubbingu fajna atmosfera pracy
wpływa na jakość jej wykonania, co przekłada się na radochę dzieci
oglądających bajki. Podczas lekcji śpiewu, każdy postęp uczennicy czy
ucznia, cieszy mnie na równi, a może bardziej niż własne przekroczenia. Czyli krótko mówiąc, spełnia mnie praca z ludźmi i dla ludzi, w
dobrej atmosferze.
Czy zanurzenie się w świat poezji mazurskiej przyniosło nowe
odkrycia?
Oj tak. Przede wszystkim to odkrycie ludowej pieśni mazurskiej.
Słuchanie z taśm jak śpiewały dawne Mazurki, Mazurzy jest wzruszające. Ale bardzo chciałabym pośpiewać na żywo z kimś kto pamięta
te stare pieśni. Szukam więc człowieka, który pamięta i śpiewa pieśni
mazurskie. Dlatego bardzo proszę o informację jeśli ktoś zna taką osobę. Bardzo, bardzo.
Dwa lata temu mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Pani
giżyckim koncercie, który do dziś z przyjemnością wspominamy.
Jak wyglądają Pani najbliższe plany występów? Gdzie można Pani
wysłuchać na żywo?
12 grudnia zaprasza nas Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu i zagramy w Ełku, a 21 stycznia 2022 roku zaprasza Muzeum Ziemi Piskiej.
Piosenki z płyty Głos Dawnych Mazurów zabrzmią podczas premiery
monografii: Pisz. Historia miasta. W marcu, kolektyw improwizatorów
teren Nowy, zaprosił mnie na obchody ich 15-lecia. Napisałam piosenkę, którą zaśpiewam po mazursku i razem z zespołem poimprowizujemy na jej temat.
Czy często odwiedza Pani Giżycko?
Jestem w Giżycku kilka razy w roku.
Jak ocenia Pani zmiany, które zaszły w mieście na przestrzeni
ostatnich lat?
To ciekawe pytanie. Zdałam sobie sprawę, że przyjeżdżając do
Giżycka nie przyglądam mu się z zewnątrz za bardzo. Przyjeżdżam
do miasta mojego dzieciństwa,
do rodziny, do znajomych. I
chodząc po mieście czy jego
obrzeżach noszę w sobie
wspomnienia mojego pięknego
miasta. I nie przyglądam się
aż tak bardzo. Choć ostatnio
zaczęłam uważniej patrzeć i zauważyłam zmianę, która mnie
cieszy. Żaglówka na rondzie.
Za każdym razem kiedy tam
podjeżdżam, uśmiecham się.
A kiedy byłam w październiku,
po warsztacie poszłam na spacer wzdłuż kanału. Usiadłam na
ławce i zachwycił mnie spokój,
piękno tego miejsca i czystość.
Zwróciłam uwagę na zadbany
teren wokół. A potem przeszłam
się do kładki i kolejny uśmiech. Nie dość, że piękna, funkcjonalna to zakończona Amfiteatrem, gdzie oczyma wyobraźni zobaczyłam pełna widownię, łódki zacumowane wzdłuż kanału i my z zespołem śpiewający
i grający mazurskie piosenki. A że myśl jest energią to wierzę, że ziści
się w rzeczywistości. I kto wie, może zabrzmi tam Nasza Październikowa Piosenka, która zaśpiewamy razem ze studentkami i studentami
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To by było piękne.
Zapraszamy także na stronę artystki www.ninanu.art.pl.
Fot. Katarzyna Trzaskalska, J. Maciejewska-Kucfir
Autor: Justyna Maciejewska-Kucfir
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INWESTYCJE

Głosujemy na giżyckie „Inwestycje z perspektywą”
Ruszyło głosowanie, w organizowanym przez Polską Agencję Prasową, konkursie „Inwestycja z perspektywą” na najciekawszą samorządową
inwestycję współfinansowaną z Unii Europejskiej. Na stronie www.europapnews.pl uruchomiony został mechanizm, za pośrednictwem którego
internauci w prosty sposób mogą zagłosować na najciekawsze ich zdaniem inwestycje unijne w Polsce. Inwestycję można znaleźć zaznaczając
odpowiednie województwo na mapie - po prawej stronie pojawi się wtedy
lista projektów - lub używając wyszukiwarki, która znajduje się nad mapą.
Giżyckie projekty, które biorą udział w konkursie to: Miejska Baza Sportów Wodnych i Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Łuczańskim (chodzi o kładkę nad kanałem).
Miejska Baza Sportów Wodnych (MBSW) w Giżycku to inwestycja, która powstała w 2018 roku w ramach projektu „Rozbudowa budynku
administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020. Wybudowany obiekt o powierzchni użytkowej – 1
420,52 m2 przyczynił się do poprawy jakości prowadzenia zajęć żeglarskich dla dzieci i młodzieży. W związku z brakiem odpowiedniej infrastruktury, jak i sprzętu pływającego Gmina Miejska Giżycko podjęła się
pozyskać środki na uruchomienie kompleksowej infrastruktury wraz
z jego wyposażeniem. W rozbudowanej części budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie znajdują się: siłownia (stworzona na
potrzeby przygotowania zawodników w sekcjach żeglarskich), edukacyjne sale interaktywne ze sprzętem multimedialnym, szatnie, sanitariaty, pomieszczenia do przechowywania sprzętu wodnego, szkutnia i in.
Zgodnie z założeniami projektu przygotowana została oferta pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich, tj. m. in. kursy żeglarskie, szkolenia klas żeglarskich, warsztaty rekreacyjno-żeglarskie, w tym z żeglarstwa lodowego
skierowana nie tylko do mieszkańców, ale również do turystów odwiedzających Giżycko. Miejska Baza Sportów Wodnych stała miejscem idealnym
do organizowania regat, które odbywają się każdego roku na skalę kraju
jak i Europy. Ponadto z infrastruktury korzystają organizacje pozarządowe
związane z żeglarstwem. W efekcie realizacja projektu przyczynia się do
wzrostu jakości i różnorodności oferty turystycznej regionu, wpisującej się
w proces poszerzania jego oferty turystycznej skierowanej do wszystkich,
nie tylko z Giżycka. Nowa oferta w postaci warsztatów rekreacyjnych – żeglarskich prowadzone są zarówno zimą jak i latem, co pozwala na bardziej
efektywne wykorzystanie oraz rozwój zasobów natury miasta i regionu z
punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego.
Wartość projektu to 7 661 466,28 zł, w tym 5 104 341,82 zł stanowi
dofinansowanie. Na tę wartość składają się m. in. wspomniane wcześniej
koszty wybudowania obiektu i nadzór inwestorski, dostawa wyposażenia
w sprzęt żeglarski i budynku; dostawa sprzętu: pływającego, multimedialnego, wyposażenia siłowni oraz zakupu mebli oraz działania promocyjne
projektu m. in.: zakup tablic informacyjnych i pamiątkowej, konferencja na
zakończenie projektu.
Miejską Bazę Sportów Wodnych prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Giżycku. Informacje na temat oferty MBSW, w tym organizacji

imprez i bezpłatnych warsztatów rekreacyjno-żeglarskich dostępne na stronie Portu Ekomarina Giżycko www.ekomarinagizycko.pl.
Kładka w Giżycku powstała w styczniu 2020 roku w ramach zadania
„Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim”, stanowiącego część
większego projektu pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z
rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budowa śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior:
Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy” realizowanego przez Gminę Miejską Giżycko wspólnie z mazurskimi samorządowcami
skupionego w ramach Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.
Inwestycja stanowi fundamentalne przedsięwzięcie zarówno pod
względem finansowym, jak i infrastrukturalnym. Wartość kładki to 12 276
695,44 zł (ok. 10 proc. ówczesnego budżetu miasta), z czego 7 105 405,56
zł to dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Zrealizowanie tej inwestycji stało się kluczowym elementem w komunikacji miejskiej, ze względu na istniejący Kanał Łuczański dzielący Giżycko
na dwie części. Przed realizacją zadania oba brzegi skomunikowane były
w tej części miasta m. in. zabytkowym mostem obrotowym (jednym z nielicznych w Europie) oraz kładką dla pieszych, wybudowaną w ubiegłym
stuleciu. Most obrotowy w okresie maj-wrzesień jest otwierany dla ruchu
żeglownego, co ogranicza ruch pieszo-kołowy. Tak więc przeprawa pieszych przed inwestycją odbywała się starą kładką, która nie spełniała standardów dostępności szczególnie dla osób z dysfunkcjami ruchu, osób na
wózkach, rodziców z dziećmi w wózkach i rowerzystów. Wychodząc problemowi naprzeciw, powstał obiekt, który poprzez zastosowanie odpowiednich spadków ciągów pieszo-rowerowych i budowę wygodnych schodów
umożliwia poruszanie się mieszkańcom między dwoma brzegami kanału
bez przeszkód architektonicznych.
Ponadto w ramach tego zadania powstało miejsce służące rekreacji
oraz wyremontowana została cześć kanału.
Cały obiekt poprzez zastosowanie konstrukcji sprężonej oraz wypełnienie balustrad szkłem sprawia wrażenie lekkiej konstrukcji, która nie
zaburza ładu przestrzennego, a w połączeniu ze stonowaną kolorystyką
stanowi uzupełnienie zagospodarowania części miasta, która objęta jest
ochroną konserwatorską.
Do konkursu wpłynęło 158 zgłoszeń. Głosowanie potrwa do końca
roku. Laureatów konkursu poznamy w przyszłym roku. Trzy inwestycje z
najwyższą liczbą głosów nagrodzone zostaną statuetką „Inwestycja z perspektywą”, a zdobywcę pierwszego miejsca dodatkowo odwiedzi reporter
PAP z kamerą i udokumentuje zwycięskie przedsięwzięcie. Wideorelacja z
tej wizyty zostanie opublikowana na stronach PAP.
Głosować można na stronie https://www.gizycko.pl/inwestycja-z-perspektywa/.

Fot. gizycko.pl/ M. Kluk
Autor: Justyna Maciejewska-Kucfir
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Giżyckie szczypiornistki najlepsze

XX Andrzejkowy Turniej Piłki Ręcznej to 3 dni grania, 6 zespołów i 15 meczy. Organizatorzy gratulują wszystkim
drużynom, zawodnikom i trenerom.
Wyniki:
1. MTS Giżycko
2. UKS Jaćwingowie Gołdap
3. Kadra Warmii i Mazur
4. Kadra Lubelszczyzny
5. SKS Starogard Gdański
6. Alytus SRC
Nagrody indywidualne:
MVP TURNIEJU
Amelia Gołubowska – MTS Giżycko
NAJLEPSZA BRAMKARKA
Emilia Zalewska – Kadra Warmii i Mazur (UKS Jaćwingowie Gołdap)
KRÓL STRZELCÓW
Zofia Szudra-Roszko – MTS Giżycko
„SIÓDEMKA” TURNIEJU:
Gabija Bazevičiŭtė – Alytus SRC
Julia Józwik – Kadra Lubelszczyzny
Lena Karcz – SKS Starogard Gdański
Klaudia Komendarczyk – MTS Giżycko
Julia Potorska – Kadra Warmii i Mazur (MKS Truso Elbląg)
Oliwia Siedlecka – MTS Giżycko
Joanan Zamojska – Jaćwingowie Gołdap
NAJLEPSZE ZAWODNICZKI DRUŻYN:
Gabriela Muskała – MTS Giżycko
Oliwia Broniszewska – UKS Jaćwingowie Gołdap
Nikola Jankowska – Kadra Warmii i Mazur (UKS Jedynka
Bartoszyce)
Wiktoria Kosidło – Kadra Lubelszczyzny
Katarzyna Przepiera – SKS Starogard Gdański
Rugilė Petrikevičiŭtė – Alytus SRC.
Sponsorem głównym turnieju był Agromargot w Wilkasach.Tekst i fot. MTS Giżycko

Będzie tor, czy nie będzie?
SPRAWOZDANIE z zakończonych konsultacji społecznych dotyczących przyszłego sposobu zagospodarowania nieruchomości dotychczas użytkowanej jako tor motocrossowy, położonej w Giżycku
przy ul. Świętego Brunona.
Przedmiotem konsultacji było uzyskanie opinii w przedmiocie możliwości przyszłego sposobu zagospodarowania nieruchomości dotychczas użytkowanej jako tor motocrossowy, położnej w Giżycku przy ul.
Św. Brunona.
Celem konsultacji było zapoznanie się ze zdaniem mieszkańców w
obszarze trzech zagadnień tj. odpowiedzi i wyboru przyszłego sposobu
zagospodarowania ww nieruchomości, która:
1) powinna być w przyszłości nadal użytkowana jako tor motocrossowy
2) należy zaprzestać działalności toru motocrossowego i pozostawić
teren w sposób naturalny (sprzed działalności toru motocrossowego)
3) powinna być wykorzystana na inny cel (np. Pumptruck, ścieżka rowerowa, tor rowerowy MTB, inne)
Podstawa prawna konsultacji społecznych
Konsultacje przeprowadzono na podstawie zarządzenia nr
651/2021 Burmistrza Miasta Giżycka z 24 czerwca 2021 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących możliwości
przyszłego sposobu zagospodarowania nieruchomości dotychczas
użytkowanej jako tor motocrossowy, położnej w Giżycku przy ul. Św.
Brunona, które zostało wydane na podstawie uchwały nr XLIII/53/2014
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z 2014 r., poz. 2751).

Podsumowanie. Głosy, udzielone odpowiedzi:
Liczba oddanych głosów – 432, w tym liczba głosów ważnych - 373
(liczba ważnie oddanych głosów w wersji papierowej 259).
Odpowiedzi
a) powinna być w przyszłości nadal użytkowana jako tor motocrossowy
– 103 głosy
b) należy zaprzestać działalności toru motocrossowego i pozostawić
teren w sposób naturalny (sprzed działalności toru motocrossowego)
– 36 głosów
c) powinna być wykorzystana na inny cel (np. Pumptruck, ścieżka rowerowa, tor rowerowy MTB, inne) – 234 głosy
Wymieniane przykładowe inne sposoby wykorzystania: trasa
do biegania, ścieżki piesze, ścieżki rowerowo-piesze, przełaje dla
biegaczy, trasy do narciarstwa biegowego, mini tor saneczkowy
dla dzieci, zbocza do zjazdu na sankach i nartach dla dzieci.
Wszystko inne co nie powoduje hałasu i nie zanieczyszcza
środowiska, każda aktywność nie generująca hałasu, tor rowerowy
MTB, Jeśli tylko jest możliwe połączenie funkcji, wówczas
warto zagospodarować również na trasę mtb i pumptruck, trasy
narciarstwa biegowego, teren rekreacyjny dla mieszkańców,
miejsce spotkań mieszkańców z rodzinami, ławeczki, zjeżdżalnie
dla dzieci.
Opracował: Arkadiusz Połojański | Sekretarz Miasta, Naczelnik Wydziału Ogólnego
Autor: Justyna Maciejewska-Kucfir
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Uszyliśmy sport na miarę
Trzej wielcy mistrzowie sportu: Cezary Trybański (reprezentant
Polski i pierwszy Polak w NBA. Był zawodnikiem czterech amerykańskich klubów między innymi Memphis Grizzlies i New York Knicks),
Marcin Lijewski (wybitny reprezentant Polski. Mistrz Świata, Mistrz
Europy, srebrny medalista Pucharu Świata i wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w piłce ręcznej) i zastępujący Krzysztofa Ignaczaka
- Marcin Możdżonek (polski siatkarz, grający na pozycji środkowego.
Mistrz świata juniorów z Iranu, Mistrz Europy z Turcji. W latach 2011 2014 kapitan reprezentacji Polski seniorów) przybyli do Giżycka żeby
aktywizować mieszkańców miasta i okolic.
Projekt “Szyjemy sport na miarę - sportowa rodzina” to unikatowe campy sportowe promujące najpopularniejsze dyscypliny halowe
na świecie. W Giżycku 65 par (rodzic/opiekun + dziecko) wzięło udział
w wyjątkowym treningu poprowadzonym przez sportowych gigantów.
Każdy z uczestników miał okazję poznać tajniki gry w siatkówkę, piłkę
ręczną i w koszykówkę. Oprócz sportowych atrakcji nie zabrakło również miejsca na wspólne zdjęcia i autografy, a na zakończenie czekał
konkurs umiejętności indywidualnych w wielkim “skills challenge”. Dla
wszystkich uczestników wydarzenia mistrzowie przygotowali również
specjalne podarunki.
Partnerami projektu „Szyjemy sport na miarę - sportowa rodzina”
w Giżycku byli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Miasto Giżycko oraz
MOSiR Giżycko.		
Informacja prasowa i zdjęcia: organizator.
Autor: Justyna Maciejewska-Kucfir

