BIULETYN INFORMACYJNY
Urzędu Miejskiego w Giżycku

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Szanowni Mieszkańcy, w Giżycku powstało Centrum Integracji Społecznej, które ma pomagać osobom
zagrożonym ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Bezdomni, długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, uzależnieni od alkoholu i narkotyków, powracający z zakładów karnych mogą liczyć na wsparcie
profesjonalistów, którzy będą w ramach konkretnych działań, przywracać umiejętności funkcjonowania
w życiu społecznym i zawodowym swoich podopiecznych. Często bez pomocy fachowców osoby takie, nie są w stanie odnaleźć się w społeczeństwie, czy na rynku pracy, problemem są tzw. „codzienne
sprawy”. Dzięki fachowej pomocy specjalistów, warsztatom aktywizującym i przyuczającym do zawodu,
terapii indywidualnej, grupom wsparcia, zajęciom z przedsiębiorczości i spółdzielczości socjalnej oraz
kursom zawodowym, wszystkie zakwalifikowane przez Centrum osoby, będą miały szansę na lepszy
„drugi” start. Bezrobocie jest jednym z poważniejszych problemów, który dotyka w szczególności osoby
wykluczone.
Nowa instytucja kierowana przez Panią Małgorzatę Bogdanowicz powstała dzięki współpracy miasta
z okolicznymi samorządami: gminą Giżycko, Wydminy, Miłki i Kruklanki. CIS mieści się w Giżycku w dawnej siedzibie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Suwalskiej 21 (I piętro, tel. 505 601 680, cis@gizycko.
pl). Centrum rozpoczęło swoją działalność od stycznia. Kandydatów do CIS kierują ośrodki pomocy społecznej i Powiatowy Urząd Pracy. Chętni mogą zgłaszać się również sami. Zainteresowanie współpracą
potencjalnych podopiecznych CIS jest bardzo duże. Podczas pierwszych dwóch tygodni rekrutacji zgłosiło się ponad 160 chętnych. W tym roku opieką objętych zostało 40 osób. Zajęcia z pierwszą grupą zaczęły
się 1 lutego, kolejne zaplanowano w marcu i kwietniu. Z każdym uczestnikiem podpisywana jest umowa
w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego. Przez 6 do 12 miesięcy (w uzasadnionych
przypadkach do 1,5 roku), od 6 do 8 godzin dziennie, realizowany będzie program integracji społecznej
i zawodowej, obejmujący wspomniane wcześniej formy zajęć indywidualnych i grupowych. Każdy
uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne refundowane z Funduszu Pracy, ma zapewniony posiłek,
odzież roboczą, środki ochrony osobistej, badanie lekarskie, szkolenie BHP i ubezpieczenie NNW.

Podopieczni CIS będą mogli wykonywać również odpłatnie
różne zadania i prace zlecone przez samorządy i jednostki organizacyjne, osoby prywatne oraz firmy. W ofercie
będą usługi opiekuńcze (opieka nad osobami starszymi),
gastronomiczne (jako pomoc kuchenna), ogólnobudowlano-produkcyjne (prace związane z produkcją
drzewną, drobne remonty: malowanie, szpachlowanie, glazurnictwo itp.), czy ogrodniczo-porządkowe
(związane np. z utrzymaniem i pielęgnowaniem zieleni, wycinką zieleni inwazyjnej, utrzymaniem czystości wokół obiektów i posesji), z których będzie można skorzystać. Tym samym możemy wesprzeć ludzi,
którzy chcą być potrzebni i użyteczni dla lokalnej społeczności.
I jeszcze jeden ważny społecznie temat. W minionym tygodniu odbyła się debata społeczna poświęcona wypracowaniu Mapy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Giżycku. Organizatorem debaty
była Komenda Powiatowa Policji w Giżycku we współpracy z Urzędem Miejskim. Mapa określać będzie
skalę i rodzaj zagrożeń występujących w mieście. Pozwoli to na kierowanie sił i środków w miejsca,
gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, mapa będzie powstawała przy aktywnym udziale lokalnych społeczności
i ich wiedzy na temat zagrożonych miejsc. Prace nad mapą bezpieczeństwa potrwają do końca marca.
Proces konsultacji odbywa się w całym kraju, a wyniki pozwolą Ministrowi na podjęcie ewentualnej
decyzji o odtworzeniu lub utworzeniu nowych komisariatów, czy posterunków.
Prosimy więc mieszkańców o czynne włączenie się w tworzenie mapy, poprzez składanie w formie pisemnej w rejestracji Komendy Powiatowej Policji w Giżycku oraz Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku informacji o ewentualnych miejscach, w które Państwa zdaniem, warto kierować siły
i środki, by było bezpieczniej. Informacje anonimowo będzie można wrzucać do specjalnie przygotowanych skrzynek.

Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Giżycka
i pracownicy Urzędu Miejskiego
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WYNAJEM LOKALU KOMUNALNEGO
Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 213 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej
Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, ogłoszenie o możliwości
wynajęcia lokalu mieszkalnego, dla rodzin od 1 do 2 osób, położonego w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego
4/5, na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku. Podania o najem komunalnego lokalu
mieszkalnego będą przyjmowane do dnia 29 lutego 2016 r.
OBWIESZCZENIE NR 4/2016
Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie Nr 4/2016 zawierające wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę: Część

2
nieruchomości o łącznej pow. 1m położonej w Giżycku przy ul. Nadbrzeżnej wydzielonej z działki o nr
geod. 1/21 opisanej w KW OL1G/00045390/2 i 1/23 opisanejOL1G/00037964/8; Przeznaczenie: lokalizacja automatu sprzedażowego z karmą dla dzikich kaczek.
„CZYSTE GIŻYCKO – POKAŻ KLASĘ POSPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE”
Akcja połączona jest z loterią i losowaniem nagród. Może wziąć w niej udział każdy mieszkaniec Giżycka, który jest właścicielem psa i regularnie sprząta po swoim pupilu. Akcja prowadzona będzie przez
cały rok. Warunki udziału: właściciel psa sprząta nieczystości po swoim zwierzęciu; sprzątnięcie psich
odchodów musi zostać osobiście stwierdzone przez Strażnika Miejskiego; wypełnienie udostępnionego
przez Strażnika Miejskiego formularza oraz złożenie go w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w
Giżycku upoważnia do uczestnictwa w losowaniu nagród. Losowanie nagród odbywać się będzie raz w
miesiącu. Informacje o wynikach losowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gizycko.pl, otrzymają je również bezpośrednio osoby wylosowane.

INFORMACJA DLA RODZICÓW I PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI DOTYCZĄCA ROKU SZKOLNEGO 2016/17
Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – to kluczowa zmiana w przyjętej nowelizacji ustawy o systemie
oświaty (ustawa z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2016 r., poz. 35).
Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą:
1. obowiązku szkolnego od siódmego roku życia (dzieci urodzone w 2009 r.),
2. prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia (dzieci urodzone w 2010 r.),
3. obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6–letniego (dzieci z rocznika 2010),
4. prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,

5. możliwości powtórzenia klasy I przez dzieci urodzone w 2009 r., które poszły do szkoły we wrześniu 2015 r. (na wniosek rodziców/prawnych opiekunów złożony do dyrektora szkoły do 31 marca
2016r.),
6. możliwości powtórzenia klasy II przez dzieci urodzone w I połowie 2008r., które w roku szkolnym
2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej (na wniosek rodziców, złożony do 31 marca
2016 r. do dyrektora szkoły).
Szczegółowe informacje: strona internetowa www.gizycko.pl
oraz strony internetowe szkół podstawowych.

KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2016/17
I. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym na rok
szkolny 2016/17 do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Giżycku, Przedszkola Miejskiego nr 4 w Giżycku i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują kryteria oraz dokumenty
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale nr III/12/2014 Rady Miejskiej w
Giżycku z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za
poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską
Giżycko.

Z GIŻYCKIEGO KALENDARZA IMPREZ I WYDARZEŃ

II. Kryteria rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów
W postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/17 do szkół
podstawowych (SP3, SP4, SP6, SP7) oraz gimnazjów (GM1, GM2, GM3) obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale nr XVII/132/2015 Rady
Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby
punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko. Kryteria są dostępne na stronach internetowych przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko oraz na stronie www.
gizycko.pl.

I „MAZURSKA NOC GLADIATORÓW” BITWA O GIŻYCKO | MMA, K1, boks i karate
20 lutego (sobota) Hala COS OPO godz. 18.00 | Bilety w cenie od 30, 50, 70 zł do nabycia w Centrum Promocji i Informacji Turystycznej | ul. Wyzwolenia 2 oraz w klubie MMA Fighter Giżycko, Karol Masiak tel. 661 052 365
IV GRAND PRIX WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH W BADMINTONIE
27 lutego (sobota) godz. 9.00 zapisy do 24 lutego | Hala sportowa MOSiR przy sP4
DZIEŃ KOBIET Z ROBERTEM MOSKWĄ
5 marca (sobota) Kurs samoobrony i recital
WILEŃSKIE KAZIUKI
6 marca (niedziela) godz. 16.00 Sala Biłas & Synowie | Bilety 15 zł do kupienia w tymczasowej siedzibie GCK | (Pływalnia Miejska ul. Sikorskiego 3C II piętro)
Ekspozycje w Twierdzy Boyen
codziennie godz. 8.00-16.00 WSTĘP WOLNY
Zapraszamy do odrestaurowanego Laboratorium Prochowego, gdzie można obejrzeć wystawę broni pierwotnej, palnej, artyleryjskiej, czarnoprochowej oraz destrukty broni.
W budynku Stajni z wozownią znajdują się natomiast eksponaty związane ze sztuką regionalną.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. PRZETARGÓW, KONKURSÓW I OBWIESZCZEŃ ZNAJDUJĄ SIĘ NA TABLICY OGŁOSZEŃ UM ORAZ NA STRONIE WWW.BIP.GIZYCKO.PL

Więcej informacji: GIZYCKO.pl oraz MOJEGIZYCKO.pl dodatkowo na oficjalnym profilu Giżycka na Facebooku: facebook.com/kursnaGIZYCKO
URZĄD MIEJSKI W GIŻYCKU
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel.: (87) 732 41 11; fax 87 428 52 41
e-mail: urzad@gizycko.pl, www.gizycko.pl, www.bip.gizycko.pl

RADA MIEJSKA W GIŻYCKU
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel.: (87) 7324 157, (87) 7324 115
e-mail: rada@gizycko.pl, www.gizycko.pl, www.bip.gizycko.pl
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