
11

NR 49 / PAŹDZIERNIK 2020                                     BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

Giżycczanka Aleksandra Juszkiewicz w dziewiątej edycji 
MasterChefa. Trzymamy kciuki za Olę, a na stronie 3 prze-
pis na mazurskie farszynki z kozim serem jej autorstwa. 
                           Fot. kadr z programu stacji TVN MasterChef 2020
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DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Zakończył się sezon letni, powoli szykujemy się do zimy 

z obawami, co nam może przynieść jesień. Najważniejsze 
jednak, aby stosować się do podstawowych zasad profilak-
tyki, aby przejść jesień bez jakiejkolwiek infekcji. To dzisiaj 
szczególnie ważne, aby nie było potrzeby diagnostyki w 
ogóle; nie tylko w kierunku COVID-19. 

Czas też na podsumowania sezonu letniego, na który 
czekaliśmy pełni obaw po wiosennym zamknięciu szkół, 
sklepów, hoteli, portów i restauracji. Udało się nam jednak 
uchronić przed masowymi zakażeniami i tym samym ogra-
niczeniami, a wszystko wskazuje na to, że branża może te 
wakacje zaliczyć do udanych. Wolny jacht czy kwatera były 
w te wakacje wyjątkiem, a popyt na pobyt wśród lasów i je-
zior wzrósł bardzo gwałtownie. Ma to oczywiście swoje kon-
sekwencje – coraz więcej ścieków i śmieci, które nie zawsze 
trafiają tam, gdzie powinny. Walka z tym zjawiskiem ma 
coraz większą rzeszę sojuszników, ale także są pierwsze 
konkretne pozytywne oznaki. Sprzątająca wysypy i brzegi 
jezior młodzież z Giżyckiej Grupy Regatowej i Rotarackt 
bodajże po raz pierwszy w historii w kilkunastoletniej trady-
cji tej akcji, nie znalazła w tym roku porzuconych odpadów 
na Wyspie Miłości. Brzeg Niegocina już taki czysty nie był. 
Wciąż można znaleźć porzucone odpady po remoncie czy 
resztki mebli. Tego nie zostawiają turyści… niestety. Musimy 
bardziej zadbać „o swój dom”, bo zmiany, jakie zachodzą, 
dzieją się na naszych oczach! 

Procesy przyrodnicze są na tyle sprawne, że i bez in-
gerencji człowieka, są w stanie poradzić sobie z wieloma 
niekorzystnymi czynnikami, ale potrzebują na to czasu. 
Wylewając chemikalia do jeziora, wyrzucając farby i stare 
meble te procesy bardzo mocno obciążamy. Wielkie Jeziora 
Mazurskie stają się coraz bardziej popularne, a z powodu 
ograniczonych wyjazdów zagranicznych, na wypoczynek na 
Mazurach będzie jeszcze więcej chętnych. Uważam, że już 
nie mamy czasu na dyskusje o czystości jezior. Nastał czas 
działania! Reprezentując Giżycko zgłosiłem do planów na 
nową perspektywę UE budowę systemu odbioru ścieków 
i śmieci z jachtów. Trzeba też wiele uczynić w dziedzinie 
edukacji, ale i legislacji. Cieszę się, że na mój apel odpo-
wiedziało tak wiele osób. Odwiedza mnie coraz więcej osób 
deklarujących wsparcie w budowaniu systemu działań pro-
ekologicznych, giżyccy rotarianie zamierzają się skupić w 
działaniach proekologicznych i na jednym z nieużytkowa-
nych fragmentów Popówki zamierzają wybudować i prze-
kazać w przyszłości miastu modelową przystań, na której 
można by było nieodpłatnie wypompować ścieki z jachtu, 
poznać zasady proekologicznych zachowań czy zorganizo-
wać wydarzenie dla wodniaków, bo z założenia miejsce by-
łoby ogólnodostępne. Rada Miejska w sierpniu przyjęła apel 
skierowany do Rządu i Parlamentu, w którym przedstawia 
problem zanieczyszczeń jezior i konieczność podjęcia nie-
zwłocznych działań. Do szerokiej akcji planuje przyłączyć 

się również Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, 
a z inicjatywą wprowadzenia nowych regulacji prawnych dla 
ochrony mazurskich jezior wystąpiła już także Pani Senator 
Małgorzata Kopiczko. W działaniach wspiera nas że-
glarz i wielki miłośnik Mazur - Grzegorz Benedykciń-
ski – burmistrz naszego miasta partnerskiego – Grodziska 
Mazowieckiego. W tej sprawie potrzeba szerokiej koalicji i 
rewolucyjnych, i co najważniejsze – szybkich decyzji. 

Uważam również, że w czasie epidemii warto pomyśleć 
także o zmianie organizacji roku szkolnego, tak aby – na 
wzór ferii zimowych wakacje w województwach zaczynały 
się i kończyły w różnych terminach – od 15 czerwca do 15 
września. Dałoby to nam dodatkowy miesiąc wysokiego se-
zonu, co ostatnio gwarantuje pogoda, odciążyłoby to drogi, 
szlaki komunikacyjne i infrastrukturę turystyczną. Również 
jeziora. Nie byłoby takiego tłoku, łatwiej byłoby zorganizo-
wać wiele spraw – w tym również te proekologiczne, ale 
także inne jak godziny otwarcia mostu obrotowego czy 
utrzymanie czystości i transport odpadów. Już dzisiaj trze-
ba myśleć o kolejnych latach, bo prawdopodobnie jeszcze 
przez jakiś czas będziemy zmagać się z obecną epidemią, 
a nikt nie zagwarantuje, że za kilka lat nie będziemy mieli 
kolejnej. Oczywiście to tylko hipoteza, ale trzeba rozważać 
również takie scenariusze.

Rozpoczyna się jesień. Życzę Państwu przede wszystkim 
zdrowia i spokoju. Wiele na to wskazuje, że stosując się do 
podstawowych zasad profilaktyki jesteśmy w stanie uniknąć 
wszelkich infekcji. Jesień i zima szybko przeminą i ponownie 
będziemy mogli cieszyć się naszą unikatową mazurską przy-
rodą... Tym dłużej, im bardziej będziemy o nią wspólnie dbali. 
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SPOŁECZEŃSTWO

MasterChef, to popularny program rozrywkowy, w którym czter-
nastka zwycięzców castingu walczy o tytuł Mistrza Kuchni, czek o war-
tości 100 tysięcy złotych oraz kontrakt na wydanie autorskiej książki ku-
charskiej. Po raz pierwszy wyemitowany był przez stację BBC w 1990 
r., doczekał się edycji w 35 krajach na całym świecie, bijąc rekordowe 
wyniki oglądalności.

Finaliści „MasterChef’a”- to ludzie, którzy nigdy nie gotowali pro-
fesjonalnie. Tak też jest w przypadku „naszej” Oli, która na co dzień 

Aleksandra Juszkiewicz ma „fartucha” i walczy dalej
Giżycczanka Aleksandra Juszkiewicz wywalczyła „fartucha” (jak mawia jeden z jurorów Michel Moran) do 
dziewiątej edycji popularnego programu kulinarnego MasterChef. Od 6 września, każdej niedzieli możemy 
obserwować jej niesamowity kucharski talent. 

pracuje w Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.
- W trzecim odcinku MasterChefa, razem z Joanną Mrozek, zosta-

łyśmy okrzyknięte jako królowe marchewki – napisała na swoim blogu 
Ola Juszkiewicz. - Pomału kończy się zabawa, a zaczyna poważne 
gotowanie.

Mamy nadzieję, że Ola dojdzie do finału i wygra cały program. Trzy-
mamy kciuki!
Fot. kadry z programu z bloga Aleksandry Juszkiewicz 

Przepis autorstwa Oli na 
mazurskie farszynki z 
kozim serem 

Składniki: 3 duże ziem-
niaki, jajko, żółtko, 50 g koziego 
sera, łyżka śmietany 18 proc., 
mięta ananasowa, natka pie-
truszki, młody szczypiorek, sól, 
pieprz, bułka tarta, 35 g masła, 
do dekoracji – rzodkiewki.

Przygotowanie:
Ziemniaki obieramy, kroimy na kawałki i gotujemy w osolonej wodzie. 

Odcedzone ziemniaki ubijamy z 15 g masła i odstawiamy do wystudzenia. 
Pokrojony w kostkę ser kozi i posiekaną natkę pietruszki z miętą mieszamy 
i dodajemy łyżkę śmietany. Doprawiamy pieprzem. Do wystudzonej masy 

ziemniaczanej dodajemy żółtko i ponownie mieszamy do uzyskania jednolitej 
masy. Następnie dodajemy łyżeczkę posiekanej natki pietruszki i szczypiorku. 
Wszystko razem mieszamy i doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Formuje-
my sakiewki, w których zamykamy łyżkę farszu. Przygotowane kotlety (w razie 
potrzeby obtaczamy w bułce tartej) smażymy na roztopionym na patelni maśle 
na średnim ogniu, po 3 minuty z każdej strony. Usmażone farszynki odkładamy 
na ręcznik papierowy do odsączenia tłuszczu. W garnku zagotowujemy wodę i 
dodajemy łyżkę octu. Do małej miseczki wbijamy jajko. Kiedy woda się zagotu-
je, zmniejszamy gaz i mieszamy wodę do stworzenia wiru. Następnie w środek 
wiru energicznie wlewamy jajko, cały czas mieszając po brzegach garnka, aby 
wir nie ustał. Gotujemy ok. 3 minut. Wyjmujemy łyżką cedzakową. Rzodkiewki 
myjemy i kroimy na bardzo cienkie, wręcz przezroczyste plastry i maczamy ok. 
20 min. w zimnej wodzie.

Na talerz wykładamy gotowe farszynki, na które kładziemy jajko w koszul-
ce. Całość posypujemy drobno posiekanym młodym szczypiorkiem i układamy 
rzodkiewki do dekoracji. Posypujemy świeżo zmielonym pieprzem.
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przedszkola i szkoły zapraszamy
na seanse zorganizowane.

kontakt pod adresem:
repertuar@gck.gizycko.pl

godziny seansów oznaczone
na czerwono grane są tylko

w terminie podanym w nawiasie

w każdy czwartek na stronie
www.kino.gizycko.pl pojawia się
nowy repertuar kina nowa fala

zapraszamy!
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Dla pięciu osób, któ-
re prawidłowo rozwiną 
wszystkie historyczne 
skróty, burmistrz Giżycka 
przygotował gadżety zwią-
zane z Sejmem i Instytutem 
Pamięci Narodowej. Odpo-
wiedzi prosimy przesyłać 
na adres: redakcja@gizyc-
ko.pl lub pocztą na adres: 
Giżyckie Centrum Kultury, 
ul. Konarskiego 8 do 20 
października 2020 roku. 

Oto skróty do rozwią-
zania: SDKPiL, GG, PRL, 
WRON, SZP, BBwR, SP, 
RJN, ONR, PKWN. 

Pamiętajmy o wojennych bohaterach
17 września 2020 r. przypadała 81. rocznica agresji ZSRR na Polskę i równocześnie Dzień Sybiraka. Giżyckie 
obchody z tej okazji rozpoczęła uroczysta msza święta w Kościele Ducha Św. Pocieszyciela. Bezpośrednio 
po mszy złożono kwiaty pod pomnikiem poświęconym żołnierzom AK i Sybirakom. W uroczystościach udział 
wzięli przedstawiciele samorządu miasta, powiatu, gminy, kombatanci reprezentujący Związek Sybiraków i 
Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny, przedstawiciele wojska, oświaty, radni Rady Miejskiej, a także uczniowie 
szkół o profilu wojskowym.

UWAGA KONKURS
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Lodówka społeczna w Giżycku przetrwa-
ła zawirowania związane z koronawirusem i 
działa pełną parą. Przypomnijmy, że stoi ona 
w porcie Ekomarina na ul. Dąbrowskiego 14 
(obok umywalni – budynek MOPR). Wszyst-
kim, którzy chcieliby podzielić się żywnością 
przypominamy również, że do lodówki należy 
wkładać jedzenie starannie zapakowane i z 
aktualną datą ważności. 

Wiosną, kiedy obostrzenia zatrzymały nas 
w domach, w lodówce zrobiło się pusto. Idzie 
jesień, która może przynieść różne niespo-
dzianki. Nie zapominajmy jednak, że niezależ-
nie od okoliczności nie brakuje wokół nas ludzi 
w potrzebie.

Podziel się jedzeniem

Urząd Miejski w Giżycku informuje, że 
w dniach 5 – 9 października 2020 r. każdy 
mieszkaniec Giżycka dokarmiający koty wolno 
żyjące może przyjść do Urzędu Miejskiego w 
Giżycku (pierwsze piętro, pokój 111), aby zgło-
sić chęć otrzymania darmowej karmy.

Akcja dokarmiania kotów wolno żyjących 
jest finansowana ze środków Giżyckiego Bu-
dżetu Obywatelskiego na rok 2020. O terminie 
odbioru karmy każdy zostanie powiadomiony 
telefonicznie.

Bezpłatna karma dla 
kotów wolno żyjących 

Działaniami w projekcie zostaną objęte 
dwa miejskie przedszkola, tj. Przedszkole Miej-
skie Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku 
oraz Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku.

W ramach projektu oprócz nowoczesnego 
wyposażenia placów zabaw przy miejskich 
przedszkolach, zostanie zakupiony również 
sprzęt, w tym multimedialny, do prowadzenia 
innowacyjnych działań w zakresie integracji 
społecznej i promowania zdrowego stylu życia 
w przedszkolach. Kadra pedagogiczna weź-
mie udział w cyklu szkoleń oraz warsztatów, 
których celem jest przygotowanie programu 
prewencyjnego dotyczącego integracji spo-
łecznej, promowania zdrowego stylu życia, 
walki z ubóstwem i dyskryminacją. Natomiast 
dla przedszkolaków zorganizowane zostaną 
imprezy oraz wydarzenia promujące działania 
w projekcie tj. olimpiady transgraniczne, wy-

Powstaną dwa nowe place zabaw
Projekt pn. „Giżycko i Varena – współpraca na rzecz promowania włączenia 
społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją” złożony wspólnie 
przez Gminę Miejską Giżycko oraz Administrację Miasta Varena otrzymał 
dofinansowanie w ramach „Programu Współpracy V-A Litwa-Polska”. 

darzenia sportowo-rekreacyjne poprzedzone 
zajęciami edukacyjnymi, lokalne imprezy z 
udziałem mieszkańców, włączając akcje cha-
rytatywne. Zwieńczeniem działań w projekcie 
będzie wspólna konferencja podsumowująca, 
w której udział wezmą partnerzy projektu, spo-
łeczność przedszkolna oraz przedstawiciele 
organizacji pozarządowych współpracujących 
z przedszkolami.

Sprzątaniem brzegów jezior i wysp za-
jęli się m. in. członkowie Giżyckieh Grupy 
Regatowej i Rotaract Giżycko. Okazało 
się, że po raz pierwszy w historii na Wy-
spie Miłości w zasadzie nie było co robić. 
Niestety to koniec dobrych wiadomości, 
bowiem brzegi Niegocina wyglądają jak 
dzikie wysypiska, a trudno o to winić tury-
stów. To, co zalega na brzegach wskazuje 
raczej na nas samych – mieszkańcach Gi-
życka i okolic.  

Fot. Arkadiusz Skrodzki i Fundacja 
Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

Posprzątaliśmy po turystach i… po sobie
Za nami tradycyjne już wrześniowe sprzątanie świata, Mazur, okolic 
Giżycka. Jest lepiej, ale do ideału wciąż daleko. 

W akcji Sprzątania Świata brali udział ucznio-
wie szkół z Bystrego i Upałt

Wyspa Miłości czysta; brzegi Niegocina już niekoniecznie
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Salzburg to miasto narodzin i twórczości 
wielu wybitnych postaci takich jak Wolfgang 
Amadeusz  Mozart – kompozytor, Her-
bert Von Karajan – dyrygent, Christian 
Doppler – fizyk. 13-letnia Zosia uczy się gry 
na skrzypcach u pani Agnieszki Fromm. 
Na Koncert Finałowy do Salzburga, skrzy-
paczka wybrała się z rodzicami Ewą i Zbi-
gniewem Sobocińskimi oraz ze swoim 
akompaniatorem Arkadiuszem Krawie-
lem znakomitym pianistą, nauczycielem 
Szkoły Muzycznej w Giżycku.

Koncert odbył się 30 sierpnia 2020 roku 
w Wiener Saal Mozarteum, pięknej  sali kon-
certowej z dużymi tradycjami, do której przyje-
chali najlepsi młodzi muzycy z całego świata 
między innymi z Francji, Szwajcarii, Bułgarii, 
Włoch, Grecji, Serbii, Wielkiej Brytanii, Wiet-
namu i Chin.

Uczennica Szkoły Podstawowej nr 7                    
i absolwentka PSM I st. w Giżycku godnie 
reprezentowała swój region na prestiżowym, 
międzynarodowym konkursie.

Zosia Sobocińska zwyciężczynią Grand Prize Virtuozo 
To kolejny sukces młodej giżycczanki - Zosi Sobocińskiej. Młoda, utalentowana skrzypaczka zdobyła I miejsce 
na Międzynarodowym Konkursie Grand Prize Virtuozo Competition w Salzburgu.

28 sierpnia zakoń-
czył się szósty obóz 
naukowy ADAMED 
SmartUP dla uzdolnio-
nej młodzieży. Wśród 50 
nastolatków, biorących 
w nim udział, znalazło 
się dwóch uczniów z wo-
jewództwa warmińsko-

-mazurskiego: Piotr Fil z Giżycka oraz Michał Mnich z Olsztyna.
Ostatnie dwa tygodnie wakacji uczestnicy obozu zdecydowali się 

spędzić na nauce biologii molekularnej i fizyki kwantowej, robotyki i na-
notechnologii czy podstaw nauk medycznych. Z prowadzącymi zajęcia 
łączyli się jednak z własnych domów – wyjątkowo tegoroczny obóz był 
wydarzeniem online.

Zdalne zajęcia praktyczne
Forma online wydarzenia nie wpłynęła jednak na ogromną wagę 

przykładaną przez organizatorów do aspektu ćwiczeń praktycznych i 
samodzielnego przeprowadzania eksperymentów oraz pracy w grupie 
i integracji uczestników. Uczniowie w swoich zaimprowizowanych do-
mowych laboratoriach, dzięki przesłanym pomocom naukowym, uczyli 
się m.in. szycia chirurgicznego, analizowali skład różnych roztworów 
czy programowali roboty. Wzięci pod skrzydła wybitnych ekspertów w 
swoich dziedzinach, pracowali podzieleni na cztery grupy: chemia i bio-
chemia, medycyna i nauki medyczne, inżynieria i robotyka oraz fizyka 
i nowe technologie.

– Udowodniliśmy, że nauka online może być bardzo interaktywna 
i praktyczna, także w kontekście zadań manualnych. Jestem też prze-
konana, że tegoroczni uczestnicy obozu, pomimo odległości świetnie 
się poznali, a nawet zaprzyjaźnili i dołączają teraz do społeczności 
ADAMED SmartUP jako naprawdę zgrana grupa – podkreśla kierownik 
programu ADAMED SmartUP, Martyna Strupczewska.

Piotr Fil wśród najzdolniejszej młodzieży w Polsce 
Nie samą nauką naukowiec żyje

Od początku programu organizatorzy przykładali dużą wagę do 
integracji środowiska młodych naukowców, przyszłych liderów inno-
wacji. Elementem tych działań jest stworzenie dla nich przestrzeni do 
aktywnego spędzenia ze sobą czasu poza wykładami i zajęciami stricte 
naukowymi. Wśród absolwentów programu dobrze znane i wspomina-
ne są np. warsztaty kulinarne. W ubiegłym roku zaś w trakcie obozu 
powstał nawet chór ADAMED SmartUP. Także teraz w formie online 
uczestnicy mieli szansę na dobrą zabawę o pozanaukowym charak-
terze. Brali udział m.in. w ćwiczeniach retorycznych i fotograficznych, 
a także w zajęciach tanecznych i sportowych organizowanych przez 
absolwentów poprzednich edycji.

Część nowych absolwentów od razu po obozie wraca do szkoły, 
część zmierza już na uczelnie wyższe. Jednak niezależnie od tego, 
gdzie będą się teraz uczyć, deklarują gotowość na nowe wyzwania i 
śmiało zamierzają realizować swoje naukowe plany.

Szansa na opiekę mentorską i stypendium
Spośród uczestników  programu zostanie wybranych dziesięciu 

laureatów nagrody głównej, którzy w nadchodzącym roku szkolnym 
otrzymają możliwość udziału w indywidualnych konsultacjach eduka-
cyjnych. Przez dziesięć miesięcy pod opieką mentora, który pomoże im 
w rozwoju w wybranym kierunku, będą uczestniczyć w dostosowanych 
do ich potrzeb zajęciach dodatkowych, wyjazdach czy stażach. Po roku 
trojgu z nich przyznane zostanie stypendium finansowe do wykorzysta-
nia na dowolny cel związany z naukową karierą.

Na udział w obozie i konsultacjach w przyszłym roku mają szansę 
wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych w Polsce, w wieku 14-
19 lat. Rejestracja do 7. edycji programu ADAMED SmartUP wystarto-
wała już 1 września br.
Informacja z Biura Prasowego Programu ADAMED SmartUP

Mikołaj Rutkowski, WALK PR
Zdjęcia: Ewa Klejman i Kamil Tkacz

Gratulujemy Zosiu
Zosia Sobocińska i jej akompaniator – Arka-
diusz Krawiel
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 * Potrzebujesz reklamy, która dotrze do mieszkańców Giżycka i okolic?
* Nie wiesz jak się za to zabrać? Nie posiadasz odpowiedniej grafiki?
* To nic! Skontaktuj się z nami, a my pomożemy stworzyć reklamę Two-
jej firmy i udostępnimy ją na łamach „Mojego Giżycka” w wersji papie-
rowej i internetowej!

Twoja reklama może zostać dodana 
w jednym z trzech formatów:

A6 (1/4 strony lub mniej)  – 100 zł 
A5 (pół strony)    – 250 zł 
A4 (cała strona)    – 500 zł 

Jesteś zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu pod nu-
merem 502 058 756.
Szczegóły znajdziesz na stronie: gck.gizycko.pl/miesiecz-
nik-moje-gizycko/

Redakcja miesięcznika “Moje Giżycko” zaprasza do współpracy!
Miesięcznik „Moje Giżycko” wydawany jest od lipca 2016 r. Przez 4 lata zdobył szerokie grono wiernych 
czytelników. Każde kolejne wydanie to zbiór najważniejszych informacji o mieście. Redaktorzy miesięcznika 
zapraszają do współpracy wszystkich, którzy na łamach wydania chcieliby zaprezentować swoją ofertę.

Mamy świadomość, że to doraźna pomoc, która jedne-
mu wystarczy do powrotu do zdrowia, a innemu ułatwi w 
danym roku skorzystanie z dostępnych ofert medycznych, 
zabiegów i rehabilitacji w celu poprawienia obecnego sta-
nu zdrowia. Cokolwiek byśmy wspólnie nie robili – jest to 
ogromne wsparcie dla dzieci oraz ich rodziców. W 2020 roku 
podczas wielu miejskich imprez i wydarzeń będzie można 
spotkać wolontariuszy z puszkami zbierających środki na 
powrót do zdrowia Igorka Kamińskiego (nr rejestracji zbiór-
ki 2020/684/KS). Akcja charytatywna prowadzona jest pod 
patronatem Burmistrza Miasta Giżycka Wojciecha Karola 
Iwaszkiewicza. Koordynator akcji – dr Katarzyna Karolska, 
Biuro Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w 
Giżycku, pok. 116, tel. 798 112 125, katarzyna.karolska@gi-
zycko.pl.

Igor Kamiński, urodził się 1 czerwca 2014 roku. Po narodzi-
nach nic nie wskazywało na to, że w następnych latach napotka 
tyle problemów… Przez pierwsze 4 miesiące życia dokuczały mu 
kolki, a przez to nieustany płacz. W trakcie wizyty lekarskiej pani 
doktor zauważyła, że jego rozwój nie jest prawidłowy. Nie potra-
fił przewrócić się z plecków na brzuszek, ani stabilnie usiąść. Już 
wtedy rodzice zaczęli poświęcać każdą wolną chwilę, by polepszyć 
stan zdrowia syna. Lekarze zdiagnozowali problemy ze zdrowiem 
jako dziecięce porażenie mózgowe. Badania, jakie przeszedł Igor 
nie wskazują na przyczynę zaburzeń, jednoznaczna diagnoza nie 
została postawiona. Pojawił się refluks, wymioty zarówno w dzień, 
jak i w nocy do 2 roku życia. Niestety przez to, gdy tylko pojawiły 
się ząbki, lekarz zdecydował o ich usunięciu. Chłopcu wyrwano 
wówczas 12 zębów.

Igor jest pod stałą opieką rehabilitanta, logopedy, psycholo-
ga i pedagoga. Szansą są dla niego turnusy rehabilitacyjne i pry-
watne wizyty, na których pod okiem specjalistów może ćwiczyć. 
Obecnie przeprowadzane są specjalistyczne badania, które wska-
zują na inne rozpoznanie problemów rozwojowych chłopca. Są 

W 2020 roku pomagamy Igorkowi
Dzięki Państwa pomocy wsparliśmy w walce o zdrowie giżycczan: Krystiana Czyrko, Bartusia Frączka, Adriana 
Jarosza, Antosia Żochowskiego i Filipa Czerniawskiego. W tym roku pomagamy Igorowi Kamińskiemu. 

to zaburzenia metabo-
liczne – nieprawidło-
wy transport glukozy 
do mózgu, lecz nadal 
nie można tego okre-
ślić oraz potwierdzić. 
Rodzice wielokrotnie 
słyszeli od lekarzy, że 
nie zgadzają się oni z 
postawioną diagnozą 
mózgowego porażenia 
dziecięcego, nie są w 
stanie jednak określić 
przyczyny zaburzone-
go rozwoju, określają 
Igorka jako „zagadkę 
medyczną”.

Chłopiec wymaga wielokierunkowej stymulacji, którą mogą 
zapewnić turnusy rehabilitacyjne, koszt jednego wyjazdu to ok. 
6-7 tysięcy złotych. Środki są także potrzebne na zakup różnego 
rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, zarówno do rozwoju chodu, jak 
i mowy. Rodzice szukają również dalszych, nowych metod lecze-
nia, które pomogą Igorkowi w samodzielności i dorastaniu.

Środki na leczenie i profesjonalną opiekę można 
przekazać także rozliczając PIT oraz przekazując swój 
1% dla Igora. Należy w formularzu PIT wpisać KRS 
0000382243 oraz w rubryce: informacje uzupełniające 
– cel szczegółowy 1% wpisać „1938 pomoc dla Igora 
Kamińskiego”.

Chłopiec jest pod opieką Fundacji Pomocy Dzie-
ciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”. Tu można 
również wpłacać środki bezpośrednio na subkonto: 31 
1090 2835 0000 0001 2173 1374, tytułem: „1938 pomoc 
dla Igora Kamińskiego”.



9SPOŁECZEŃSTWO

Na początek bardzo ważna wiadomość: Filip zaczął już samo-
dzielnie chodzić, a zawdzięcza to ogromnej armii ludzi dobrej woli, 
którzy wsparli proces jego leczenia i rehabilitacji. Podczas zakoń-
czenia sezonu z Warmińsko-Mazurskim Moto Clubem w Giżycku 
zebrano do puszek 13 203 złote i 64 grosze oraz ponad pięć euro. 
Dzięki tym pieniądzom Filip będzie mógł szybciej dochodzić do peł-
nej sprawności. 

Zbiórka odbywała się między innymi systemem „wpisowym”. 
Uczestnicy eventu płacili za samochód 20 złotych, płatne przy wjeź-
dzie do Portu Ekomarina bezpośrednio do puszki (wjazd na lotnisko 
w Pierkunowie za dychę). Do puszki dla Filipa trafiały też pieniądze 
od uczestników, którzy chcieli potrenować na niewielkim torze do 
driftingu w Pierkunowie. Przyznać trzeba, że impreza cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem zarówno posiadaczy aut jak i obser-
watorów. Samochody ustawione zostały w specjalne strefy wysta-
wowe: Klasyki, Stance, Off Road, Gruz, Car Audio i Race. 

W zbiórkę pieniędzy dla Filipa włączył się również pan Roman 
Groński, znany giżycki biegacz, który przebiegł 50 kilometrów, a 
asekurował mu Jerzy Gawarecki z Masters Giżycko. Później 
licytowano koszulkę z autografem oraz gadżety sportowe, które pan 
Roman zdobył podczas ogólnopolskich i światowych imprez biego-
wych. 

Dla takich chwil warto pomagać
Warmińsko-mazurski Moto Club w Giżycku zorganizował na początku września kolejną edycję kultowego 
motoryzacyjnego, rodzinnego eventu. Partnerem wydarzenia byli:  MintEvents oraz Miasto Giżycko. Podczas 
imprezy zbierano pieniądze na leczenie i  rehabilitację młodego giżycczanina Filipa Czerniawskiego. 

Pomagać można na różne sposoby, na przykład pobierając „wpisowe”

Pan Romam z Filipem i dla Filipa

W puszkach znalazła się nawet obca waluta

Angelika Budzicka, młoda giżycczanka, która w wyni-
ku urazu w dzieciństwie zachorowała na raka mięsnego i 
chrzęstnego, przeszła we wrześniu bardzo ciężką opera-
cję. Wciąż potrzebuje naszej pomocy i wsparcia.

Przypomnijmy, że konsekwencją upadku w wieku 7 lat, była koniecz-
ność zastąpienia kości udowej i piszczelowej endoprotezą. Kiedy Angelika 
miała 18 lat doszło do uszkodzenia trzpienia endoprotezy. Po wymianie 
uszkodzonego fragmentu zaczął się koszmar „odrzutu” wszczepionej en-
doprotezy. Zaczął się ból, pojawiły się przetoki, ubytki skóry, mięśni i tkanek. 
Nie pomogła całkowita wymiana endoprotezy z domieszką srebra zamiast 
tytanu. Angelice groziła amputacja nogi.

We wrześniu młoda giżycczanka przeszła ciężką, trwającą ponad sie-
dem godzin operację. Przeszczepiono jej mięśnie i skórę, oczyszczono 
zainfekowane miejsca. Obecnie Angelika przyjmuje kroplówki. Niedługo 
zacznie się rehabilitacja. Najbliższe tygodnie pokażą, czy przeszczep się 
przyjął. Angelika wciąż potrzebuje naszego wsparcia. Prosimy w imieniu jej 
rodziców o wpłacanie datków na rzecz Angeliki, na specjalnie stworzone 
konto na zrzutka.pl. Link do zbiórki: zrzutka.pl/zce36n

Trzymajmy kciuki za powodzenie operacji
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Wsparcie pożyczkowe, poręczeniowe i kapitałowe o to wszystko mogą wnio-
skować przedsiębiorcy z naszego województwa.

Dzięki działaniom podejmowanym przez Samorząd Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego już 770 firm sięgnęło po pieniądze unijne w tej formie, w sumie 
164,4 mln zł przeznaczono na rozwój i inwestycje przedsiębiorstw z regionu. Pie-
niądze są dostępne dla firm MŚP, a sposób o ich ubieganie jest bardzo prosty. 

Strona internetowa Platformy Przedsiębiorczości Warmii i Mazur powstała 
z myślą o przedsiębiorstwach z regionu, osobach zainteresowanych prowadze-
niem działalności gospodarczej oraz wszystkich osobach, poszukujących infor-
macji gospodarczej z województwa warmińsko-mazurskiego. To miejsce, gdzie 
zebrane zostały w jednym miejscu najważniejsze informacje w obszarze przed-
siębiorczości i co ważne – przedstawione w czytelnej i przystępnej formie.

Informacje o dostępnych dotacjach dla przedsiębiorców, producentów, lokal-
nych grup działania:
https://biznes.warmia.mazury.pl/kategoria/dotacje/
Profil na Facebooku Platformy Przedsiębiorczości Warmii i Mazur 
www.facebook.com/PlatformaPrzedsiebiorczosciWiM
Instytucje zainteresowane zamieszczeniem oferty na Platformie zachęcamy do 
kontaktu z Biurem Przedsiębiorczości Departament Polityki Regionalnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (biznes@
warmia.mazury.pl, tel. 89 521 93 00).

Informacje, grafiki: Biuro Przedsiębiorczości Departament Polityki Regional-
nej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olszty-
nie www.biznes.warmia.mazury.pl

Przedsiębiorco? Poszukujesz dotacji?

5 września 2020 r., na Pasażu Portowym, a ściślej w  Restauracji „Puzzle Smaku” odbyło się kolejne już Na-
rodowe Czytanie.

Do wspólnego czytania i wysłuchania „Balladyny”: Juliusza Słowackiego zaprosiła giżycczan i turystów 
Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku. To był 9. już edycja publicznego czytania, które organizowane jest 
przez prezydenta RP.   

Do tej pory Polacy wspólnie przeczytali „Pana Tadeusza”, „Trylogię”, „Quo vadis”, „Lalkę”, dzieła Aleksandra Fredry, „Wesele”, „Przedwiośni”, 
„Nowele polskie”.

„Balladyna” Juliusza Słowackiego to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat 
później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym 
losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów.

Wspólnie poczytaliśmy „Balladynę”

W spotkaniu oprócz przedstawicieli gmin, brali udział również zapro-
szeni goście, zaangażowani w rozwój regionu: Senator RP Małgorzata 
Kopiczko,  oraz  Jolanta Piotrowska, członkini Zarządu Województwa. 

Wielkie Jeziora na kolejne 10 lat
Rozpoczęły się prace nad strategią Wielkich 
Jezior na kolejnych 10 lat. Spotkanie członków 
Stowarzyszenia odbyło się w Mikołajkach, a 
strategię Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 
przygotował m.in. prof. Wojciech Dziemianowicz. 
Przed nami konsultacje społeczne dokumentu oraz 
wskazanie propozycji kluczowych projektów w 
nadchodzącej perspektywie finansowej. 
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Ministerstwo Zdrowia przygotowało na jesień spe-
cjalną strategię walki z epidemią. Zawiera ona m. in. 
włączenie lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej do 
systemu testowania. 

W okresie jesienno – zimowym zwykle notowany jest wzrost infekcji gór-
nych dróg oddechowych. Pacjenci w przypadku takich zakażeń kierują się 
do swoich lekarzy rodzinnych, którzy od razu będą mogli wykluczyć lub po-
twierdzić, poprzez zleceniu testów, ewentualne zachorowanie na Covid-19. 
W strategii zawarto także inne istotne kwestie:

- Wskazano cztery grupy obciążone szczególnym ryzykiem, które mogą 
być testowane mimo braku objawów, są to osoby: przed pobytem w sana-
torium, skierowane do zakładu opiekuńczo – leczniczego, skierowane do 
hospicjum i umieszczone w domu pomocy społecznej. 

- Powstaną trzy poziomy zabezpieczenia szpitalnego, zniknie pojęcie 
szpitala jednoimiennego. 

- Trzeci poziom to szpitale wielospecjalistyczne, będą w nich m.in. od-
działy: internistyczny i chorób zakaźnych, chirurgii ogólnej, położnictwa i neo-

Rodzinni mogą już zlecać testy natologii, kardiologiczny, intensywnej terapii i 
ortopedyczny. Takich szpitali będzie w Polsce 
dziewięć. Do tych placówek będą trafiali pa-
cjenci z rozpoznanym koronawirusem, którzy 
wymagają wysokospecjalistycznego lecze-
nia. Będzie w nich jednak można także udzie-
lać świadczeń osobom zdrowym. W tych szpitalach przygotowano ponad 2 
tysiące miejsc. 

- W poziomie drugim znajdzie się 87 oddziałów zakaźnych i obserwa-
cyjno-zakaźnych, które będą przygotowane na przyjęcie pacjentów z CO-
VID-19. W sumie znajduje się w nich ok. 4 tys. miejsc dla pacjentów wymaga-
jących opieki typowo internistycznej, ale także np. podłączenia do respiratora 

- Pierwszy poziom obejmie szpitale będące w tzw. sieci szpitali. Takich 
szpitali jest w Polsce ponad 600. 

- Strategia zakłada także rozszerzenie sieci punktów pobrań. Zwiększy 
się dostępność do punktów m.in. przez zwiększenie liczby godzin, w których 
działają. 

Informacje gov.pl
fot. pixabay.com 

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami uruchomił 
aplikację, dzięki której mieszkańcy gmin należących do Związku mogą 
w szybki i wygodny sposób, poprzez czytelną aplikację, sprawdzić kiedy 
zostaną odebrane ich odpady, oczywiście z podziałem na poszczególne 
frakcje.

Kiedy wywóz ? Chcesz wiedzieć, kiedy z miejsca Twojego zamiesz-
kania będą zabierane pojemniki z odpadami? Chcesz być informowany o 
nietypowych zbiórkach odpadów? Chcesz zgłaszać zastrzeżenia dotyczą-
ce pracy firm zbierających odpady? Nie wiesz do jakiego pojemnika masz 
wrzucić odpad?

Zainstaluj aplikacje KIEDY WYWÓZ
Aplikacja umożliwia przeglądanie harmonogramu wywozu odpadów 

w wybranych lokalizacjach oraz dokonywanie oceny jakości usług wywo-
zowych świadczonych przez firmy oczyszczania miasta. Ponadto, zawiera 

Kiedy odbiorą Twoje odpady? 
aktualizowany na bieżąco spis stałych punktów selektywnej zbiórki odpa-
dów (PSZOK) i innych lokalizacji, w których możliwe jest pozostawienie od-
padów. Aplikacja oferuje wiele funkcji takich jak: harmonogram odbioru od-
padów, wyszukiwarkę odpadów, lokalizację PSZOK, możliwość zgłaszania 
nieprawidłowości, możliwość zgłaszania dzikich wysypisk i wiele innych.

Jak zacząć korzystać z aplikacji?
Pobierz aplikacje na swój telefon  http://www.kiedywywoz.pl/support/. 

Aby dodać lokalizację do aplikacji, należy w zakładce Lokalizacja wybrać 
ikonę Plus. Następnie należy wprowadzić miasto, ulicę i numer domu. Ze-
zwolenie aplikacji na ustalanie położenia umożliwi prezentowanie listy loka-
lizacji według rosnącej odległości od bieżącego położenia. Brak zezwolenia 
oznacza, że lokalizacje na liście będą ułożone alfabetycznie. Harmono-
gram wywozów dla wybranej lokalizacji dostępny jest w zakładce Wywozy.

                  Źródło i grafika: http://www.kiedywywoz.pl/
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o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, 
terenu zawartego między ulicami: Warszawską, Wodociągową, Ja-
giełły, Daszyńskiego, Al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 54 ust. 
2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego miasta Giżycko, terenu zawartego 
między ulicami: Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskie-
go, Al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko oraz niezbędną dokumentacją w dniach od 2 października 2020 r. 
do 23 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, pokój nr 
114, w poniedziałki w godz. od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 
15:30 oraz na stronie internetowej: www.bip.gizycko.pl w zakładce „Komunikaty”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 20 października 2020 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Giżycku od godz. 16:00 do godz. 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
6 listopada 2020 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i 
adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, 
której uwaga dotyczy.
Uwagi można wnosić:
– na piśmie w Urzędzie Miejskim w Giżycku w Punkcie Obsługi Klienta (pok. 7) lub w 
trakcie dyskusji publicznej,
– drogą pocztową na adres: Urzędu Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,
– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Uwagi są rozpatrywane przez Burmistrza Miasta Giżycko w terminie 21 dni od dnia 
upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Burmistrza 
Miasta Giżycko publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Giżycku na stronie internetowej: www.bip.gizycko.pl.

 Jednocześnie na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) infor-
muję, że:

Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta 

Giżycko z siedzibą al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko i są one podawane w celu składania 
uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych 
danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po 
czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym do archiwum.

Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, któ-
rym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiąz-
kowy.

Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez roz-
poznania.

Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związ-
ku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z 
załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą prze-
twarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi.

Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn 
związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania poda-
nych danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: umgizycko@
iod.mobi.

 Z up. Burmistrza Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji 
Adam Baran

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA
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Remont muru Carnota, nowe oświetlenie 
i ścieżka rowerowa – Twierdza Boyen wciąż 
się zmienia i pięknieje. A to wszystko dzięki 
temu, że Giżycko regularnie pozyskuje środki 
i realizuje projekty w ramach współpracy tran-
sgranicznej. 

Obecnie nasze miasto współpracuje z ro-
syjskim miastem Sowieck, w ramach projektu 
„Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz 
rozwoju zachowania dziedzictwa historycz-
nego, kulturowego i przyrodniczego obszaru 
transgranicznego”. Celem projektu jest wy-
korzystanie potencjału dziedzictwa historycz-
no-przyrodniczego przygranicznych terenów 
Giżycka oraz Sowiecka (Rosja) w turystyce.
Planowany okres realizacji projektu to 24 
m-ce, podczas którego zaplanowano:
- remont muru Carnot’a (fragment muru od 
strony Bramy Giżyckiej do narożnika bastio-
nów Leopold i Ludwig), 
- wybudowanie oświetlenia parkowe wzdłuż 
muru Carnot’a od odcinku Bramy Giżyckiej do 
Bramy Kętrzyńskiej, 
- stworzenie trasy rowerowej wokół Twierdzy 

Dość sporo dzieje się ostatnio w naszym mieście. Rondo na obwodówce 
doczeka się wreszcie szczęśliwego finału, na ulicy 1 Maja zakończono 
modernizację drugiego fragmentu drogi. Na całkowity odbiór czeka 
inwestycja na Róży Wiatrów, czyli nowa droga, która połączy ulicę 
Dąbrowskiego z Kolejową i miejsca parkingowe. A na ulicy Sikorskiego 
budują się miejskie mieszkania. 

Giżycko nam pięknieje

Twierdza też nam pięknieje
Boyen i w jej otoczeniu (łącznie: 5628 m, w 
tym ok. 3729 m to ścieżka pieszo-rowerowa 
oraz  ok. 1899 m trasy MTB), 
oraz zrealizowanie działań o charakterze 
nieinfrastrukturalnym, w tym: organizacja 
konferencji otwierającej projekt przez Gi-
życko, postawienie tablic nawiązujących do 
zabytków i otoczenia znajdujących się przy 
trasie rowerowej, udział w tworzeniu strony 
internetowej, tablice informacyjne i pamiąt-
kowe, organizacja wydarzenia – wyścig 
wokół Twierdzy, w tym trzy dniowy rajd tran-
sgraniczny dla gości z Sowiecka oraz orga-
nizacja wyjazdu na trzy dniowy rajd trans-
graniczny do Sowiecka, udział w konferencji 
zamykającej w Sowiecku, otwarta wystawa 
fotograficzna nawiązująca do udziału w raj-
dzie a także pozostałe działania promocyjne 
i koszty związane z realizacją projektu.

Podobne działania przewidziane są 
także u partnera rosyjskiego miasta So-
wieck, który planuje stworzyć kompleks 
rekreacyjno-turystyczny, w tym trasy pie-
szo-rowerowe wokół jeziora (3930 m) wraz 
wypożyczalnią rowerów i punktem naprawy, 
postawienie tablic pamiątkowych i informa-
cyjnych, udział w rajdzie w Giżycku, urucho-
mienie strony internetowej związaną z te-
matyką projektu, organizacja trzydniowego 
rajdu w Sowiecku i konferencji zamykającej 
projekt, uruchomienie otwartej wystawy fo-
tograficznej z rajdu a także pozostałe dzia-
łania promocyjne i koszty związane z reali-
zacją projektu.    
Fot. Archiwum Twierdzy Boyen w Giżycku

9-10 października odbędzie się 
VII edycja Rajdu Rowerowego Ma-
zurskie Fortyfikacje! Rajd wystartu-
je z Pasażu Portowego w Giżycku. 
Stopień trudności tras dopasowa-
no tak, by w rajdzie mogli wziąć 
udział zarówno doświadczeni kola-
rze, jak i rodziny z małymi dziećmi, 
a także osoby starsze, bądź mniej 
sprawne. To dwudniowa impreza, 
której organizatorzy -  Lokalna Or-
ganizacja Turystyczna LOT Mazury 
– przygotowali moc atrakcji: zwie-
dzanie fortyfikacji z doświadczony-
mi przewodnikami, rejs statkiem, 
ognisko, prezentacje, poczęstunek.

Zgłoszeń należy dokonywać 
przez formularze dostępne na 
stronie: http://www.lotmazury.
pl/829-2/.

„Mazurskie 
Fortyfikacje” 
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Trzydzieści trenerskich lat
27 sierpnia 2020 roku odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 30-lecia piłki ręcznej w Giżycku i 30 lat pracy 
trenerskiej pana Andrzeja Paszkiewicza. Gala była zwieńczeniem XVII Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Piłki 
Ręcznej Dziewcząt i Chłopców i zorganizowana została przez rodzinę i najbliższych  w wielkiej tajemnicy przed 
jubilatem.

Wśród gości było wiele osób zawodowo związanych trenerem 
Andrzejem Paszkiewiczem. Nie zabrakło byłych i obec-
nych zawodniczki, w tym utytułowanej reprezentantka Polski w 
piłce ręcznej giżycczanki Karolina Siódmiak.

Na tym wyjątkowym spotkaniu w Giżyckim Centrum Kultu-
ry pojawili się również: wicemarszałek województwa, wcześniej 
wieloletnia burmistrz Giżycka Jolanta Piotrowska, burmistrz 
Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz, wójt Gminy Giżyc-
ko Marek Jasudowicz, Małgorzata Czopińska radna 
miejska, reprezentująca starostę giżyckiego, prezes Warmińsko-
-Mazurskiego Okręgu Związku Piłki Ręcznej Zbigniew Cza-
pla, zawodniczka pierwszego rocznika Edyta Organek, dziś 
działająca na rzecz BBL akcji Biegam Bo Lubię, była zawodnicz-
ka trenera Paszkiewicza, reprezentantka Polski w Piłce Ręcznej 
Karolina Siódmiak, kilka zawodniczek z poprzednich lat i zawod-
niczki obecnego składu MTS Giżycko, współpracownicy trenera, 
przyjaciele, znajomi i najbliższa rodzina.

Andrzej Paszkiewicz został zaproszony na… na koncert jazzo-
wy. I koncert w wykonaniu dwóch giżyckich artystów rzeczywiście 
się odbył – Mariusz Sikorski saksofon i Artur Romanek 
gitara. Ale pan Andrzej nie wiedział, że czeka go coś jeszcze (tu 
wielkie podziękowania za pomoc pracownikom Biura Promocji i 
Polityki Społecznej, a przede wszystkim kierownik Biura Małgo-

rzacie Kulas-Szyrmer.
Oprócz gratulacji dla samego trenera, wiele życzeń i słów 

uznania płynęło w kierunku jego żony Eulalii Paszkiewicz, 
która zawsze wspierała swojego męża i zawsze stoi tuż za nim – 
nazywana jest zresztą drugim trenerem. Rodzina Andrzeja Pasz-
kiewicza przygotowała wywiad, który poprowadził najmłodszy syn 
Krzysztof, student dziennikarstwa i komentator sportowy. Kolejny 
z synów Jakub, przedstawił krótki pokaz multimedialny, przedsta-
wiający zdjęcia z 30 lat pracy trenerskiej swojego taty.

Przypomnijmy, że Andrzej Paszkiewicz, jako trener giżyckiej pił-
ki ręcznej i prezes Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego, uho-
norowany został w tym roku przez Zarząd Piłki Ręcznej w Polsce 
– Odznaką Diamentową „Za Zasługi dla Piłki Ręcznej”. To ogromne 
wyróżnienie i docenienie wieloletniej działalności na rzecz sportu, w 
której jak podkreśla pan Andrzej  najważniejsze jest zaszczepienie 
w młodych ludziach prawdziwego ducha sportu.

Kropką nad „i” był album ze zdjęciami z 30 lat pracy trener-
skiej, do którego wstęp stanowił autorski wiersz, dedykowany Tre-
nerowi, a zakończenie stanowiła księgą gości każdy mógł wpisać 
pamiątkowe życzenia i dedykacje.

Dodajmy, że galę poprowadzili syn Jan ze swoją żoną Natalią 
Paszkiewicz, która koordynowała jubileuszowe przygotowania. 

                  Fot. archiwum rodzinne A. Paszkiewicza
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Zanim wybierzesz któregoś z nas…

Bobek, sześcioletni piesek średniej wielkości. Ronik, 12 letni, średniej wielkości piesek. Misza, pięcioletni, średniej wielkości piesek.

Bercik, czteroletni piesek średniej wielkości.
Tytus, dziewięcioletni piesek, średniej wiel-
kości.

Gonzo, dziesięcioletni pies, średniej wielkości 
ale ciężki.

Kumpel, czteroletni duży pies Aleks, 9 letni duży pies. Rudy, czteroletni duży pies. 

Niestety, w minionym miesiącu szczęście nie uśmiechnęło się do żadnego z prezentowanych psiaków. Dlatego 
też powtarzamy zdjęcia całej dziewiątki, licząc na dobre serca, które zechciałyby przygarnąć Bobka, Ronika, 
Miszę, Bercika, Tytusa, Gonzę, Kampla, Aleksa albo Rudego. 
Psy znajdują się w schronisku w Bystrym koło Giżycka. Po informację prosimy dzwonić pod numer telefonu: 
609 693 457.

Fot. Schronisko Bystry pieski do adopcji
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Konkurs „Miejsce przyjazne seniorom” to zapoczątkowana w 2019 
roku inicjatywa Giżyckiej Rady Seniorów we współpracy z Burmistrzem 
Giżycka, Wojciechem Karolem Iwaszkiewiczem.

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie i promocja instytu-
cji, przedsiębiorstw, a także organizacji, które poprzez stosowanie 
odpowiednich rozwiązań architektonicznych, oferowanie  produk-
tów, usług i zniżek wychodzą poza standardową komunikację z 
konsumentem i opiera się na zrozumieniu potrzeb osób starszych. 
Tym samym przyczyniają się do tego, że osoby starsze traktowane 
są w sposób godny i czują się potrzebne oraz dowartościowane. 

Zgłoszenia do konkursu należy składać do 15 listopada 2020 
r. do biura Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej 
w Giżycku zgodnie z regulaminem konkursu. Szczegółowych in-
formacji w sprawie konkursu udziela dyrektor Centrum Profilaktyki 

Miejsca przyjazne seniorom

Przez cały czas zarówno dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień 
i Integracji Społecznej Ewa Ostrowska, jak i koordynatorka Anna 
Danilewicz pozostawały w ciągłej dyspozycji dla swoich studentów, 
starając się być pomocnymi, inspirować do zajęć w formie online czy 
proponować bezpieczne zajęcia wakacyjne. Ostatecznie podjęta zo-
stała decyzja o wznowieniu zajęć w  październiku, na razie jako kon-
tynuacja poprzedniego semestru. Dlatego też w zajęciach październi-
kowych będą mogli uczestniczyć seniorzy z opłaconym czesnym za 
semestr wiosenny. 

Oferta zajęć - z racji na obostrzenia epidemiczne - obejmuje zaję-
cia, które są możliwe do przeprowadzenia w małych grupach, co za-
pewni zachowanie bezpiecznego dystansu. Ewa Ostrowska podkreśla, 
że będzie zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie procedur obo-
wiązujących w związku z COVID-19. Jednocześnie ze zrozumieniem 
przyjęta zostanie decyzja osób, które obawiają się kontaktów z inny-
mi, by ustrzec się niebezpieczeństwa zarażenia. W tej chwili zdrowie 
wszystkich jest najważniejsze.

Osoby, które chcą kontynuować naukę  na GUTW będą mogły 
wziąć udział w następujących zajęciach: język angielski – dwie grupy, 
język rosyjski, kąpiele leśne, nordic walking, qigong, pływanie na base-
nie, taniec towarzyski, piosenka biesiadna, rękodzieło, sztuki piękne, 
żeglarstwo, zajęcia teatralne, boccia, zielarstwo, szachy, zespół ludowy 
„Mazury”.

Giżycki Uniwersytet III Wieku wznawia zajęcia
Rok 2020 jest trudnym okresem dla działalności każdej uczelni, więc także i Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku. 
Z oczywistych względów w marcu zajęcia zostały zawieszone. Przełożony został również termin jubileuszu, 
gdyż w bieżącym roku giżycki UTW miał świętować swoje 10-lecia. 

Do dyspozycji studentów będzie też dostępna sala komputerowa 
w budynku na ul. Olsztyńskiej 6 a. Możliwa będzie indywidualna nauka 
korzystania z komputerów.

Dyrektor GUTW Ewa Ostrowska wraz z Radą Programową i Radą 
Słuchaczy na bieżąco będą analizować przebieg zajęć i sytuację epi-
demiczną, mając nadzieję na uruchomienie pozostałych kół zaintereso-
wań oraz rozpoczęcie kolejnego semestru.

Tekst i fot. dyrektor Centrum Profilaktyki 
Uzależnień i Integracji Społecznej

www.centrumprofilaktyki.pl
tel. 87 429 13 36

Uzależnień i Integracji Społecznej 
Ewa Ostrowska, tel.  87 429 13 
36, ewa.ostrowska@gizycko.pl

Przypomnimy, że certyfikaty 
„Miejsc przyjaznych seniorom” w 

Giżycku mają już:

- Salon Fryzjerski „Loczek”,
- Górni sp. z o.o. – sklep firmowy mięsny, 
- Urząd Skarbowy,
- Miejska Biblioteka Publiczna.

Tekst: Dyrektor Centrum Profilaktyki
 Uzależnień i Integracji Społecznej
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Nigdy nie przypuszczałem, że kiedyś przyjdzie mi wcielić się w 
rolę super bohatera, ale kiedy jest się sympatykiem ptaków, jak widać, 
wszystko jest możliwe. Zatem bez zbędnych wstępów od razu przejdę 
do ofensywy, a więc opisu mocnych stron czajek, wyciągnięcia pozyty-
wów z obecności czajek na naszych terenach i przedstawienia najważ-
niejszych „czajkowych” zalet!

Czajki przelatują

Jesień z czajką to niesłychany walor wizualny. To czas przelotów, 
który u tych ptaków trwa w zasadzie aż do początku grudnia. W tym 
okresie na naszych polach odpoczywają wielkie, a czasem nawet 
ogromne stada tych ptaków liczone w tysiącach. Niespecjalnie je wi-
dać, gdy przejeżdżamy samochodem. Ciemny wierzch ciała tych pta-
ków sprawia, że z daleka dobrze zlewają się z ziemistym odcieniem 
podłoża. Dlatego warto wybrać się rowerem albo na pieszy spacer, 
najlepiej z lornetką. Wówczas mamy większą szansę, że natrafimy na 
duże zgrupowania tych ptaków.  Żerujące gigantyczne stado wygląda 
jak mrowisko. Cała ziemia się rusza, a upierzenie czajek mieni się w 
słońcu zielonkawym i fioletowym blaskiem. Piękne widowisko! Czajki 
drepczą w szybkim tempie i co jakiś czas zastygają w bezruchu, jakby 
przyczajone (nazwa zobowiązuje). Widać ich precyzję i wypracowane 
metody w chwytaniu rozmaitych bezkręgowców i mięczaków. Ptaki 
obserwowane u nas jesienią to nie są czajki, które przyszły na świat 
na Mazurach. Nasze po odchowaniu piskląt najczęściej odlatują już 
w czerwcu. W tym okresie przez nasz kraj przetacza się fala czajek 
z północnego – wschodu, których docelowym miejscem są przede 
wszystkim południowe i zachodnie krańce kontynentu.

Czajki się czają

Ocieplanie wizerunku czajki 
Awaria oczyszczalni ścieków w Warszawie sprawiła, że określenie „Czajka” nie kojarzy się nam najlepiej. Same 
czajki zapewne żałują, że udzieliły patronatu tej inwestycji i teraz ich nazwę odmienia się przez wszelkie możliwe 
przypadki przy opisywaniu całej, negatywnej dla środowiska historii. Co w takiej sytuacji powinien zatem zrobić 
sympatyk i miłośnik czajek? Pojawić się błyskawicznie niczym Supermen lub inny wszechmocny bohater i w sposób 
brawurowy oraz stanowczy ocieplić wizerunek tych, pokrzywdzonych przez ludzkie niedopatrzenia, ptaków! 

Czajenie się nie jest cechą przez nas pozytywnie postrzeganą. 
Ktoś, kto się czai ma z reguły jakieś niecne zamiary, chce zaskoczyć, 
przechytrzyć, uprzedzić. W kontakcie z czającym się trzeba być uważ-
nym, ostrożnym, gotowym na unik. Nie ma wobec takich jednostek za-
ufania, a pośród nich trudno poczuć komfort i swobodę. Czajka więc 
już na przedbiegach ma opinię zszarganą. Ale nie tak prędko. Wpraw-
dzie czajka w swoim zachowaniu często przejawia styl funkcjonowa-
nia bazujący na przyczajeniu. Jednak bywają sytuacje, kiedy ptaki te 
zachowują się w sposób zdecydowany, ostateczny, bez kalkulowania 
i zawahania. Każdy może tego doświadczyć, kiedy wiosną zbliży się 
do gniazda bądź piskląt czajek. Wówczas eskadra złożona z rodziców, 
a często też i sąsiadów rusza do ofensywy. Nie ma wówczas miejsca 
na żarty, jest pełna determinacja i odważne perswazje w kierunku od-
straszenia, a przynajmniej dokuczenia dwunożnemu intruzowi. Tak, jak 
jeszcze w przypadku spięcia z człowiekiem są to zazwyczaj markowa-
ne ataki, tak już w interakcji z przebiegłymi krukowatymi, czy zawsze 
groźnymi ptakami szponiastymi, nie ma iluzji i półśrodków. Czajki w tym 
momencie w ogóle się nie czają. Nękają i uderzają dziobami większych 
i niebezpiecznych rywali z pasją i werwą, niczym odważni piloci z Dy-
wizjonu 303 w potyczkach z niemieckimi myśliwcami. Zajadłość tych 
ataków z reguły jest nie do zniesienia dla większych i mocniejszych 
ptaków, które zazwyczaj szybko ustępują.

Czajki się popisują

Wiosna z czajką to z kolei wrażenia artystyczno – słuchowe. Już 
od początku marca na podmokłych łąkach, torfowiskach, rozlewiskach 
i śródpolnych oczkach wodnych słychać, widać i czuć czajki, które stop-
niowo zajmują swoje rewiry. Ich podniebne występy doskonale pod-
kreślają klimat i wpisują się w krajobraz odradzającej się po zimowej 
stagnacji przyrody. Podniebne loty tokowe czajek z ich wspaniałymi 
akrobacjami, przypominającymi do złudzenia popisy pilotów samolotów 
na giżyckim AirShow, budzą zachwyt. Ich przewagą nad pokazami la-
tających maszyn jest fakt, że zamiast ryku silników przy tych popisach 
słyszymy delikatny, piskliwy, a jednocześnie niezwykle oryginalny głos. 
Modulowane sylaby wydawane w czasie powietrznych tańców przez 
czajki mogą przypominać regulowanie starych odbiorników radiowych, 
kiedy pokręcając gałeczką szukało się odpowiednich stacji.

Dużo można by jeszcze zapewne dobrego napisać na temat czajek. 
Ale zostawię to na kolejne okazje. A w temacie stołecznej oczyszczalni 
proponuję zmienić nazwę z czajki na innego, równie sympatycznego 
ptaka – szlamnika!                 Tekst i fot. Krzysztof Pawlukojć 
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W związku z pojawiającymi się nieprawdzi-
wymi informacjami dotyczącymi Powszechnego 
Spisu Rolnego 2020 Główny Urząd Statystyczny 
informuje, że:

- Nieprawdą jest, że GUS będzie zbierał dane 
dotyczące majątku rolników. W spisie nie pytamy 
o majątek rolników. Podmiotem spisu jest gospo-
darstwo rolne. Pytamy o składowe elementy go-
spodarstwa rolnego (procentową ilość, a nie ich 
wartość). 

W spisie rolnym zapytamy o powierzchnię 
gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, upra-
wy rolne i ogrodnicze. Zbierzemy dane o liczbie 
ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospo-
darskich, ale tylko tych związanych z prowadzoną 
produkcją rolniczą. 

Nieprawdą również jest to, że w spisie będą 
zbierane dane o zarobkach rolników, czy warto-
ści przychodów. Zbierzemy informacje o wkładzie 
pracy w gospodarstwo rolne przy prowadzeniu 
produkcji rolniczej oraz o fakcie prowadzenia w 
gospodarstwie również działalności pozarolniczej. 
Chodzi o przybliżone podanie, jaką część (w %) 
dochodów stanowią dochody z prowadzonej dzia-
łalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pra-
cy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak 
emerytury i renty.

Podczas spisu nie będziemy pytali o sprze-
dawane przez gospodarstwa rolne produkty, tylko 
o to, czy gospodarstwo rolne w ogóle prowadzi 
sprzedaż produktów rolnych. Oczekujemy jedynie 
odpowiedzi twierdzącej lub zaprzeczającej. 

Dane indywidualne i adresowe (PESEL, ad-
res zamieszkania użytkownika, adres siedziby 
gospodarstwa rolnego) niezbędne są  do identy-
fikacji gospodarstwa rolnego. Dane te zbierane są 
przy każdym spisie powszechnym. 

Zarzuty dotyczące zbierania danych jednost-
kowych, m.in. takich jak numer telefonu czy adres 
poczty elektronicznej są bezzasadne – dane te są 
niezbędne do nawiązania kontaktu z użytkownika-
mi gospodarstw rolnych w celu wypełnienia obo-
wiązku spisowego.  Ponadto w związku z epide-
mią COVID-19 dane te będą również niezbędne 
do przeprowadzania wywiadów telefonicznych w 
przypadku konieczności rezygnacji z wywiadów 
bezpośrednich. W późniejszym terminie (po 
spisie rolnym) dane te pozwolą także na prowa-
dzenie badań statystycznych metodą wywiadów 
telefonicznych, co szczególnie teraz ma bardzo 
duże znaczenie i przyczyni się do podniesienia 
kompletności i jakości badań. 

Nieprawdziwą jest informacja, że dane do spi-
sów będą zbierane wyłącznie przez urzędników 
statystyki publicznej. Na początku lipca wszystkie 
gminy zakończyły nabór na kandydatów na rach-
mistrzów spisowych. Kandydaci będą specjalnie 
przeszkoleni w celu przeprowadzenia badań spi-
sowych. Zbierane przez rachmistrzów dane będą 
podlegały szczególnej ochronie. Rachmistrzowie 
spisowi są obowiązani do zachowania i prze-
strzegania  tajemnicy statystycznej, podobnie jak 
wszyscy pracownicy statystyki publicznej.  

Karolina Banaszek 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS

Nie dajmy się nabraćPo prąd do Ełku, czyli zagrożone PGE

W dniach 18 – 21 września 2020 
r., na terenie: powiatu ełckiego; 
gminy: Giżycko, Kruklanki, Miłki i 
Wydminy – powiat giżycki; powia-
tu oleckiego; gminy Biała Piska, 
Orzysz oraz Pisz – powiat piski; 
powiatu gołdapskiego i powiatu 
węgorzewskiego przeprowadzono 
szczepienie lisów wolno żyjących 
przeciwko wściekliźnie. Przynęty, 
koloru szarego, zawierające zato-
piony, plastikowy pojemnik z płyn-
ną szczepionką, zostały zrzucone z 
samolotów, na obszary bytowania 
zwierząt dzikich. Jednak przez trzy 

Uwaga na szczepionki
tygodnie po zakończeniu zrzutu, 
czyli mniej więcej do 10 paździer-
nika Warmińsko-Mazurski Woje-
wódzki lekarz weterynarii prosi o:
- uszanowanie ciszy leśnej, 
- nie płoszenie zwierzyny, 
- nie wyprowadzanie zwierząt do-
mowych na tereny niezabudowane, 
- nie podnoszenie i nie niszczenie 
przynęt, 
- w przypadku kontaktu zwierząt 
domowych ze szczepionką należy 
zgłosić ten fakt lekarzowi wetery-
narii, 
- w przypadku dostania się szcze-
pionki na uszkodzoną skórę czło-
wieka względnie jego oczy, jamę 
ustną czy nos, należy miejsca te 
gruntownie przemyć wodą z my-
dłem, a następnie zgłosić się do 
lekarza, 
- o powyższych zasadach pouczyć 
dzieci. 

„W ostatnim czasie liczni mieszkań-
cy miasta i powiatu, a zarazem Państwa 
klienci zgłaszają do mnie zaniepokojenie 
w związku z likwidacją usług dotychczas 
świadczonych bezpośrednio w siedzibie 
giżyckiej placówki PGE Dystrybucja S.A. i 
ulokowaniem docelowo w Ełku – czytamy w 
piśmie burmistrza Giżycka.  

Przeniesienie pracowników oraz bez-
pośredniej obsługi klienta do miejscowo-
ści oddalonej o 60 km stwarza dodatkową 
barierę dla licznych Państwa obecnych i 
przyszłych klientów – odbiorców indywi-
dualnych, przedsiębiorców

Pragnę przypomnieć, że giżycka pla-
cówka obsługuje ponad 70 000 klientów 
z kilku powiatów, które z racji atrakcyjnej 
lokalizacji w Krainie Wielkich Jezior Ma-
zurskich stanowią dodatkowo duże zain-
teresowanie wśród inwestorów z kraju i 
zagranicy, których z roku na rok przybywa. 
Natomiast stworzenie takiej dodatkowej 
bariery w procesie inwestycyjnym przyno-
si negatywne skutki w postaci wydłużenia 
procesu, podniesienia jego kosztów, itd. w 
sytuacji, gdzie dotychczas w Giżycku in-
westor posiadał ulokowane wszystkie nie-
zbędne instytucje od architektonicznych 
do organów budowlanych i dostawców 

Planowana likwidacja giżyckiej placówki PGE Dystrybucja S.A. 
zaniepokoiła mieszkańców miasta i powiatu, o czym w ostatnim czasie, 
licznie informowali włodarzy. Likwidacji placówki sprzeciwiają się oba 
organy. Burmistrz Giżycka wysłał oficjalne pismo w tej sprawie do 
Dyrekcji Generalnej w Białymstoku. Rada powiatu stanowczo określiła 
swoje stanowisko podczas XX sesji 27 sierpnia 2020 r.

mediów
Wobec powyższego proszę o ponow-

ne wnikliwe przeanalizowanie Państwa 
koncepcji i pozostawienie dotychczaso-
wych standardów obsługi klienta bezpo-
średnio w Giżycku”.

Burmistrz Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Z ostatniej chwili! Za Radiem 
Olsztyn 

Punkt Obsługi Klienta jest zamknię-
ty od marca. Pojawiły się plotki, że bę-
dzie zlikwidowany, a sprawy związane 
z energią elektryczną trzeba będzie 
załatwiać w oddalonym o 60 kilometrów 
Ełku. Zarówno samorząd miejski, jak i 
powiatowy wystosowały do PGE pisma, 
w których apelują o pozostawienie pla-
cówki.

Z informacji uzyskanych w biało-
stockim oddziale PGE wynika, że giżyc-
ki punkt był zamknięty jedynie czasowo 
z powodu pandemii. Jak powiedziała 
Radiu Olsztyn, rzeczniczka białostoc-
kiego oddziału PGE Agnieszka Bajer-
ska, Punkt Obsługi Klienta w Giżycku 
będzie otwarty od przyszłego tygodnia 
(od początku października - red.).



20 HISTORIA

Tematyka sybiracka jest ważnym fragmentem historii Narodu i 
Państwa Polskiego, choć można zauważyć, że w obecnym dyskursie 
historycznym została zdominowana przez nowe wątki. Nie powinno się 
wartościować wydarzeń i ich uczestników, a jedynie rzetelnie i w spo-
sób maksymalnie proporcjonalny ukazywać współczesnym przeszłość, 
która powinna być lekcją dla przyszłości. Uczniom ZDZ udział w werni-
sażu pozwolił na kontakt ze świadkiem wydarzeń historycznych oraz z 
dokumentami historycznymi. W codziennym funkcjonowaniu uczeń nie 
ma zazwyczaj dostępu do oryginalnych świadectw przeszłości. 

Wystawa skanów dokumentów i zdjęć jest zatem ciekawym sposo-
bem przekazu treści historycznych, stanowiąc uzupełnienie i rozwinięcie 
treści zawartych w  programie nauczania. Tym bardziej, że prezentowa-
no unikalne zdjęcia i dokumenty, m.in. z archiwum Lidii Pieczonko 
związane jej dziadkiem ppor. Zygmuntem Ocrasso, który został 

Przeszłość lekcją dla przyszłości
W czwartek, 17 września w auli Zakładu Doskonalenia Zawodowego odbył się wernisaż wystawy „W 
czterdziestym nas Matko na Sybir zesłali” przygotowanej przez Giżyckie Archiwum Cyfrowe we współpracy 
z kołem Związku Sybiraków. 

zamordowany w Katyniu, listy, wiersz i rysunki jej 13 letniej wtedy matki 
Ireny, którą po zamordowaniu ojca, zesłano wraz z  matką Olgą w 1940 r. 
do Kazachstanu. Wykorzystano również archiwalia giżyckich Sybiraków, 
m.in. świadectwa szkolne z radzieckich szkół, zaświadczenia i książeczki 
pracy, zdjęcia ukazujące warunki w jakich żyli zesłańcy. 

Wystawę dofinansował Urząd Miejski w Giżycku z grantów na kul-
turę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Podczas wernisażu przewodniczący koła Michał Jasudowicz 
wręczył odznaczenia nadane przez Zarząd Główny Związku Sybiraków. 

Srebrną Odznakę Honorową Sybiraka otrzymali: pani Helena 
Urbanowicz-Król, Marian Juchniewicz, Czesław Sie-
lewicz, mjr Andrzej Kluze i Jan Sekta. Odznakę Honorową 
Sybiraka: pani Anna Trabszo i Krzysztof Łukaszewicz. 

                                        Tekst, fot. Jan Sekta

Giżyckie Archiwum Cyfrowe utworzono w 2017 roku w strukturze 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Od tamtej pory systematycznie rozwija 
się pod względem technicznym. W latach 2018 – 2019 dzięki dotacji 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Kultura 
Cyfrowa,  we współpracy z Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwer-
sytetu Warszawskiego zbudowano serwis internetowy oraz zakupio-
no skanery, komputer i program graficzny. Od początku mieszkańcy 
Giżycka biorą czynny udział w tworzeniu tego serwisu: dostarczają 
materiały ze swoich domowych albumów, dzielą się informacjami na 
temat miejsc i obiektów znajdujących się na udostępnionych zbio-
rach, biorą udział w działaniach organizowanych wokół serwisu (m.in. 
spotkaniach tematycznych). Tym samym Biblioteka  i GAC wspierają 
działania służące wzmacnianiu tożsamości lokalnej i upowszechnia-
niu wiedzy o Giżycku i jego mieszkańcach. GAC to platforma interne-
towa gromadząca oraz prezentująca fotografie i archiwalia dokumen-
tujące przeszłość miasta i jego mieszkańców. To zarazem instytucja 
- archiwum społeczne funkcjonujące w ramach działalności Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Giżycku, które kontynuuje prace digitalizacyj-
ne, aktywizuje lokalną społeczność i pozyskuje wciąż nowe zasoby w 

Historia zapisana na dyskach postaci domowych/rodzinnych kolekcji fotografii, dokumentów, dzien-
ników lub innych pamiątek o dużej wartości historycznej. W obecnym 
kształcie stało się rozpoznawalną marką wśród mieszkańców miasta 
oraz poza nim.  

W 2020 r. Biblioteka uzyskała dotację Narodowego Centrum Kul-
tury z programu Kultura w sieci na zwiększenie dostępności online  
do zgromadzonych archiwaliów oraz ich popularyzację w sieci. W 
założeniu ma to na celu zaangażowanie społeczności lokalnej Giżyc-
ka w rozwijanie archiwum cyfrowego, na pogłębianie świadomości 
kulturowej, historycznej i wspólnotowej, jak i na wspieraniu rozwoju 
kompetencji cyfrowych. 

Serwis internetowy zostanie wzbogacony o dwie aplikacje webowe 
służące wizualizacji danych o zasobach cyfrowych GAC, ułatwiające i 
wzbogacające eksplorowanie zbiorów, oraz - dodatkowo - przygotowa-
nie i publikację online wideoprezentacji (tematycznych i szkoleniowych) 
służących zarówno upowszechnianiu lokalnych zasobów dziedzictwa 
kulturowego miasta Giżycka, jak i oswajaniu i popularyzacji metod cy-
frowych służących ich zabezpieczeniu i prezentacji. Ponadto zostanie 
udostępniony cykl wideoprezentacji tematycznych dotyczących histo-
rii Giżycka i jego mieszkańców, adresowany do obecnych lub byłych 
mieszkańców miasta w różnych grupach wiekowych.
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Króciutko o dwóch zmianach na stanowiskach. Pani 
Ewa Downar (pierwsze zdjęcie z prawej)  - dyrektor II 
Liceum Ogólnokształcącego od 1 września przekazała 
funkcję nowej dyrektor – pani Annie Dec. Natomiast 
z komendanturą straży pożarnej pożegnał się bryg. 
Jacek Baczewski. 

Zmiana goni zmianę

Organizatorem jest Stowarzyszenie na rzecz dzieci niepełnosprawnych „Podaruj Dziecku Radość”. Marszobieg odbywał się do tej pory 2 
kwietnia, ale z oczywistych względów tegoroczna edycja musiała odbyć się w innym terminie. 

Uczestnicy wydarzenia wspólnie przemaszerowali i pobiegli ulicami Giżycka. Na niebieskiej mecie na Wzgórzu św. Brunona mogli skorzystać 
z porad specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wziąć udział w zabawach organizowanych przez Party Time. Nie zabrakło 
rodzin z małymi dziećmi, jak i niezwykle aktywnych giżyckich seniorów.

Fot. archiwum prywatne Wojciecha Karola Iwaszkiewicza i Ewy Ostrowskiej

Pomaszerowali dla Autyzmu
Wyjątkowo we wrześniu, a nie jak zawsze w kwietniu odbyła się piąta edycja Marszobiegu dla Autyzmu.
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Podopieczne trenera Andrzeja Paszkiewicza (który opiekuje się nimi od ponad dwóch lat) wygrały rywalizację w swojej kategorii 
wiekowej. Młodziczki MTS rozpoczęły zmagania wygrywając z klubami: Pabianice SPR Pabix (14:0) i Kadrą Podlasia I (16:11). Niestety, 
kolejny dzień zakończyły dwoma przegranymi – z Kadrą Podlasia II 10:12 oraz z gołdapskimi Jaćwingami 11:14. Trzeci dzień rozgry-
wek to przegrane spotkanie z 
Kadrą Warmii i Mazur 14:17 
oraz wygrany mecz z UKS 
Wyszków 11:6, który zapewnił 
udział w półfinale.

Do półfinałów giżycczanki 
weszły z trzeciego miejsca, 
trafiając tym samym na drugą 
po rundzie zasadniczej Kadrę 
Podlasia I. Zawodniczki MTS 
ponownie okazały się lepsze 
od rywalek i po bardzo za-
ciętym meczu do ostatniego 
gwizdka z wynikiem 14:13 
awansowały do wielkiego fi-
nału, gdzie ponownie czekała 
na nich Kadra Warmii i Mazur, 
która do spotkania finałowego 
nie przegrała żadnego meczu. 
Końcowy gwizdek finałowego 
meczu i na tablicy wynik 16:13 
dla giżyckich młodziczek. Warto zaznaczyć, że to pierwszy tak wielki sukces tych młodych dziewczyn.

Ponieważ ze względu na pandemię, sezon 2019/20 w rozgrywkach zakończył się znacznie wcześniej  i nasze szczypiornistki nie 
mogły powalczyć o najlepsze lokaty, w trakcie Festiwalu Prezes Zarządu Warmińsko -Mazurskiego Okręgowego Związku Piłki Ręcznej, 
pan Zbigniew Czapla uhonorował zawodniczki MTS Giżycko medalami w kategorii: Dzieci Dziewczynki – medal srebrny oraz Młodziczki 
– medal Brązowy.

Młodziczki na najwyższym pudle
To był festiwal uświętniający trzydziestolecie piłki ręcznej w Giżycku. Jednocześnie niezapomniany, bo 
zwycięski dla reprezentantek Giżycka. Cztery dni zmagań na dwóch halach, dwadzieścia cztery drużyny w 
pięciu kategoriach, mnóstwo emocji, pięknych bramek i wspaniałego dopingu dla zawodników. Tak wyglądał 
tegoroczny XVII Mazurski Festiwal Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców odbywający się pod koniec sierpnia 
2020 r.

Dwa złote medale oraz jeden brązowy wywalczyli 
17 września w Gdańsku na Mistrzostwach Polski w 
Sprincie w klasie Laser Standard i Laser Radial za-
wodnicy Giżyckiej Grupy Regatowej. Oto zwycięzcy: 

Julia Rogalska 
– złoto w klasie Laser Radial kobiet,

Stanisław Konarzewski 
– złoto w klasie Laser Radial chłopców,

Konstanty Sawicki 
– brąz w klasie Laser Standard.

Sukcesy i udział w najważniejszych wydarzeniach 
zawodników Giżyckiej Grupy Regatowej można śle-
dzić na facebook.com/GizyckaGrupa0Regatowa i in-
stagramie gizycka_grupa_regatowa.
Udział zawodników Giżyckiej Grupy Regatowej w za-
wodach jest możliwy dzięki wsparciu PKN ORLEN.
Partnerem Giżyckiej Grupy Regatowej jest Miasto Gi-
życko.                                      Informacje, foto: fb GGR 

Laserowcy zdominowali podium 
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- Przy organizacji wyścigu pokazujemy nie tylko nasze piękne tere-
ny, ale też nasz największy zabytek Twierdzę Boyen – mówi Wojciech 
Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka. – Pasuje to do rywalizacji sportowej, 
gdyż potrzebny był nie lada wysiłek, żeby zdobyć Twierdzę.

Trasa piątej edycji mazurskiego cyklu prowadziła po wzgórzach św. 
Brunona, wykorzystując tereny pamiętające jeszcze okres I wojny świato-
wej. Pełna uroku, ale i niezwykle wymagająca runda, obfitowała w sporo 
technicznych zjazdów i podjazdów. Poziom sportowy rywalizacji po raz 
kolejny stał na bardzo wysokim poziomie. W wyścigu PRO (40,8) zwy-
ciężył z dużą, prawie sześcio minutową przewagą, Jarosław Wołosiuk z 
Centrum Rowerowe Olsztyn Team. Brąz zdobył Kamil Kuszmider (Catena 
Wyszków) również z dużą przewagą nad Krzysztofem Kindraszem (Szpry-
cha Giżycko). Trzeba było uważać żeby nie wpaść na jakąś kraksę. Trasa 
z rundy na rundę była coraz cięższa.

- Elementy, które na pierwszej rundzie można było podjechać, na ko-
lejnych były już rozjeżdżone – mówi Jarosław Wołosiuk. – Nie siła, ale 
równowaga i kontrola miały kluczowe znaczenie podczas wyścigu.

Na dystansie EXPERT (30,6 km) zwyciężył Bartłomiej Klus (MLEKPOL 
TEAM). Drugie miejsce na podium, po bardzo emocjonującym finiszu za-
jął Bartłomiej Nalazek (KP PSP Mrągowo), a trzecie Piotr Andrzejczyk 
(Centrum Rowerowe Olsztyn Team). Wśród kobiet wygrała Anna Kołatka 
(Cryospace Olsztyn), wyprzedzając Martę Raszkiewicz (Centrum Rowe-
rowe Olsztyn Team) i Annę Ostrowską (T4B BIKE TEAM). Trasę Hobby 
(20,4 km) najszybciej pokonał Rafał Molenda (Szprycha Giżycko), przed 
Hadrianem Gruszewskim i Bartłomiejem Chodań (Szprycha Giżycko). 
W rywalizacji kobiet triumfowała Iwona Gąsiewska (MTB EŁK-PROST-
KI), która wyprzedziła Magdalenę Kołodziejczyk i Iwonę Wittlieb (MTB 
EŁK- PROSTKI). Najkrótszy dystans FUN (10 km) należał do Macieja 
Kowalskiego (SPORT MASTER ROWERY) i Marii Chomickiej (Akademia 
Kolarstwa Olsztyn). Adepci szkółek kolarskich ścigali się na czterech dy-

Twierdza kolarsko zdobyta
Ostatni wakacyjny etap Milko Mazury MTB za nami. Pogoda, która przypomniała bardziej tę jesienną nie 
odstraszyła kolarzy, którzy licznie stawili się na starcie w Giżycku, by w deszczu stoczyć bój o Twierdzę Boyen. 
To było wspaniałe widowisko i prawdziwe kolarskie święto dla całych rodzin. Cykl Milko Mazury MTB łączy 
samorządy, środowisko sportowe oraz pokazuje piękno Mazur. 

stansach. Wśród Skrzatów zwyciężyli Jan Kuprian i Maria Osiecka (Dru-
żyna Muchopszczoła). W kategorii Wentylki Miłosz Chadukiewicz (SKK 
Sokół) i Anna Supińska (Mtb Ełk Prostki). Na najwyższym miejscu podium 
w kategorii Żak/Żaczka Wiktor Jakubiak (MSR Mrągowo) i Martyna Wierz-
bicka (Mtb Ełk Prostki) a w kategorii Młodzik/Młodziczka Maciej Parzych 
(MSR Mrągowo) i Zuzanna Gruszewska. W Łaciate Junior Strider Racing 
na majdanie Twierdzy Boyen startowały też dzieci w wieku 1,5 -5 lat.

Sponsorem tytularnym cyklu jest marka Milko. Partnerem strategicz-
nym Lotto. Wyścig został zorganizowany przy współpracy z Urzędem Mia-
sta w Giżycku, Giżyckim Centrum Kultury oraz Twierdzą Boyen. Wyda-
rzenie objął honorowym patronatem Marszałek Województwa Warmińsko 
– Mazurskiego. Więcej na www.mazurymtb.pl l i https://www.facebook.
com/MazuryMTB/.                                                      Natalia Wrzosek

Zwycięzca wyścigu PRO, Jarosław Wołosiuk

Żeglarze ścigali się na 
sasankach. Przez cały czas 
trwania regat było ciepło i 
słonecznie. Zawodnikom 
sprzyjał również wiatr. Pierw-
szego dnia regat przeprowa-
dzono wszystkie zaplanowa-
ne treningi.

Najrówniej żeglował 
Wojciech Klim, który w 

pierwszym wyścigu był drugi a dwa następne wygrał. Dobrze że-
glował również Dariusz Kuśnierz (pierwsze, czwarte i trzecie 
miejsce). Obserwatorzy typowali, że między nimi rozegra się walka 
o zwycięstwo w tych regatach. W czwartym wyścigu Kuśnierz miał 
wpadkę i zajął zaledwie dziewiąte miejsce, ale dwa następne wyścigi 
wygrał. Wszystko miało rozstrzygnąć się w trzech ostatnich wyści-
gach, które planowano rozegrać ostatniego dnia imprezy. Zgodnie z 
założeniami rozegrano wtedy ostatnie 3 wyścigi. Znakomicie żeglo-
wał Klim (pierwsze, pierwsze i drugie miejsce). Kuśnierz żeglował sła-
bo (czwarte, ósme i czwarte miejsce) i tym samym pogrzebał szanse 

Ostatnia edycja Pucharu Polski
W dniach 11- 13 września w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku rozegrano 
czwartą a zarazem ostatnią edycję tegorocznego Pucharu Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych. Organizatorami 
byli Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych we współpracy z Mazurską Szkołą Żeglarstwa.

na końcowe zwycięstwo.
Ostatni wyścig, który był jednocześnie wyścigiem memoriałowym 

Izy Godlewskiej wygrał Leszek Król i otrzymał puchar, który 
wręczyła Agnieszka Godlewska, córka zmarłej przed kilkoma 
laty prezeski PZŻN. Puchar dla najlepszego sternika wszystkich edy-
cji tegorocznego pucharu otrzymał Wojciech Klim. Nagrody wręczał 
Jan Gotto Prezes Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnospraw-
nych. Sędzią głównym regat był Andrzej Szocik.

Impreza była dofinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych i Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
Wyniki:
- Wojciech Klim, Bohdan Maślany, Aleksandra Grzenia, 
- Dariusz Kuśnierz, Krzysztof Arszułowicz, Arkadiusz 
Monkiewicz,  
- Wojciech Woś, Patrycja Wołosz, Justyna Kmiecik, 
- Daniel Uruski, Irena Uruska, Marzena Kundera, 
- Leszek Król, Jacek Nojman. Elżbieta Nojman, 
- Michał Meyna, Justyna Konczyńska, Anna Blok.

Informacje i zdjęcia: M. Winiarczyk 
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Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Ochrony Wielkich Je-
zior Mazurskich we współpracy z Miastem Giżycko, Gminą Giżycko, 
Nadleśnictwem Giżycko, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w 
Wilkasach oraz 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną. Honorowy 
Patronat nad wydarzeniem objęli: starosta powiatu giżyckiego – Miro-
sław Drzażdżewski oraz burmistrz Giżycka – Wojciech Karol 
Iwaszkiewicz. 

Na trasie stanęło 98 zawodników (limit wynosił 100 osób). Jak za-
pewniają organizatorzy, mimo ciężkich czasów dopisała pogoda, fre-
kwencja i… humor.

IV Potrójna Pętla Mazurska
Potrójna Pętla Mazurska w Giżycku odbyła się już po 
raz czwarty. 12 wrześnie w lesie miejskim amatorzy 
biegania zmierzyli się na trzech dystansach: 5, 10 i 
15 km. Poszczególne biegi nosiły nazwy popularnych 
zwierząt leśnych, które występują w naszym 
środowisku: Jelenia – 10 km, Dzika – 5 km, Wiewiórki 
– 2,5 km (nordic walking).

W regatach wystartowały załogi z różnych rejonów wojewódz-
twa; między innymi z Ełku, Olsztyna, Nowego Miasta Lubawskiego, 
Rynu oraz osoby indywidualne z wielu miejscowości. Mistrzostwa 
były współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.  Uroczystego otwarcia regat dokonały dwie 
panie: Jolanta Piotrowska – Członek Zarządu Województwa 
Warmińsko- Mazurskiego oraz Joanna Glezman – Pełnomocnik 
Marszałka ds. Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi. Dezety 
były podzielone na dwie klasy – dezeta tradycyjna i dezeta klasyczna. 
Sterników jachtów (pracujących na zasadzie wolontariatu)  zapewnili 
organizatorzy. 

Najlepiej wystartowała „Hulaj Dusza” pod dowództwem redaktora 
Marka Słodownika, z załogą składającą się ze słuchaczy Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku z Ełku. Niestety mieli wielkiego pecha. W 
kilkanaście minut po starcie do pierwszego wyścigu złamali okucie 
gafla na grotmaszcie, co wyeliminowało ich z dalszej walki o zwy-
cięstwo. Dalej do końca regat żeglowali tylko na dwóch żaglach – na 
foku i bezanie. W klasie dezeta klasyczna bezapelacyjne zwycięstwo 
odniosła „Pierwsza Szklanka”. Nie było to niespodzianką, gdyż jej 

Żeglarskie Mistrzostwa Seniorów 
Na początku września w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku rozegrano kolejne 
regaty dla seniorów – Żeglarskie Mistrzostwa Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Organizatorami 
byli Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych, Mazurska Szkoła Żeglarstwa i Klub „Razem Mazury”.

sternikiem był Waldemar Woźniak, zwycięzca wielu regat, me-
dalista mistrzostw świata i Europy żeglarzy z niepełnosprawnością.

W klasie dezeta tradycyjna zwyciężyła „Impreza” pod dowódz-
twem Tomasza Dorbacha, prezesa klubu „Razem Mazury” z 
Czyprek, na której startowali członkowie klubu oraz członkinie koła 
Gospodyń Wiejskich z Bystrego. Zwycięzców dekorowali: Joanna 
Glezman oraz Jan Gotto – prezes PZŻN. 

Jak głosi plotka, niektórzy z seniorów pierwszy raz brali udział w regatach Seniorów nigdy nie trzeba długo zachęcać do zabawy 


