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Marysia Żebrowska, która reprezentowała Giżycko w programie MasterChef Junior, stwierdzi-
ła, że pomidory przyniosły jej pecha. To przez konkurencję z pomidorami w roli głównej, przez 
którą Marysia pożegnała się z kuchnią MasterChefa. Dla nas jest kulinarną bohaterką, której 
gratulujemy ogromnego sukcesu, jakim był udział w programie. Marysiu, gotuj dalej i ciesz się 
ze swojej wspaniałej pasji. Gratulujemy i dziękujemy.              Fot. Archiwum Emilii Żebrowskiej

Pechowe pomidory
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ŚWIĘTA

• opublikuj wiosenne zdjęcie/zdjęcia Giżycka (zdjęcia 
wyłącznie swojego autorstwa) w naszej grupie Migawka 
Giżycka (/www.facebook.com/groups/678554126187990/)

• oznacz zdjęcie #WiosnaWGiżycku
• najładniejsze zdjęcia będziemy publikować na naszym 

fanpage’u i ocenią je osoby lubiące naszą stronę
• najbardziej popularne zdjęcie, tj. z największą liczbą 

polubień, nagrodzimy dużym zestawem gadżetów: torba, 
koszulka, czapka, kubek, długopis, niezatapialny brelok.

• kolejne 4 zdjęcia otrzymają mały zestaw gadżetów: ko-
szulka, czapka, kubek, długopis, niezatapialny brelok.

• zabawa trwa do 15 kwietnia 2021 r.

Gdzie się chowasz Wiosno?
Wiosna troszkę się spóźnia? Pomóżcie Państwo nam ją znaleźć - chwytajcie wiosenne migawki Giżycka. 
Autorzy najpiękniejszych ujęć otrzymają zestawy wiosennych gadżetów z logo Giżycka. Co trzeba zrobić?

ZASADY KONKURSU:
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Akcja charytatywna „Koszyczek Wielkanocny” to kolejna już ini-
cjatywa świąteczna Fundacji Arwena, skierowana do osób najbardziej 
samotnych, odizolowanych społecznie ze względu na wiek, chorobę 
czy też niepełnosprawność. Samotność w Święta u wielu ludzi pogłębia 
poczucie smutku i izolacji; zwłaszcza teraz w tak trudnej sytuacji. Mimo 
wszystko przy pomocy osób indywidualnych, instytucji i ludzi o wielkim 
sercu, postanowiliśmy umilić te Święta drobnymi upominkami i pamię-
cią o innych. „Koszyczek Wielkanocny” to symbol pomocy, bliskości, 
pamięci i integracji międzypokoleniowej, można było do niego wkładać 
symboliczne prezenty, które trafiły do starszych osób z terenów miasta 
i gminy Giżycko.

W Wielkanocnych działaniach Fundację  ARwena wsparły dzieci, 
kadra i dyrekcja z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Giżycku, którzy po-
darowali 20 własnoręcznie wykonanych koszyczków i piękne kartki dla 
seniorów. Społeczność Przedszkola „Promyk” i Przedszkola z odzia-
łem integracyjnym nr 1 w Giżycku, przygotowała cudowne pocztówki 
Wielkanocne, na których przesyłają moc życzeń starszym osobom. Jak 
zawsze nasza fundacyjna seniorka, przyjaciółka pani Jadzia Winczo 
aktywnie nas wspierała i przygotowała przepiękne wydmuszki własno-
ręcznie malowane.

Upominki świąteczne trafiły częściowo do podopiecznych Gminne-

Koszyczek dla najbardziej potrzebujących
go Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzięki uprzejmości kierownik Małgo-
rzaty Kacprzyk oraz pracowników GOPS, miałyśmy okazję same do-
starczyć prezenty seniorom z terenów wiejskich. Pozostałe „Koszyczki 
Wielkanoce” oraz kartki świąteczne, we współpracy z dyrektorem Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku Jarosławem Borow-
skim, Małgorzatą Masiak i opiekunów, dotarły do osób samotnych i 
chorych. 

W ramach współpracy międzypokoleniowej dołączyli do nas po 
raz kolejny wychowankowie Domu Dziecka w Krasnem. Pod okiem 
pani Danuty Predko wykonali upominki, które przekazali Giżyckim se-
niorom z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Giżycku, a ci nie pozostali 
dłużni i podarowali drobne prezenty świąteczne dzieciom i młodzieży 
z Domu Dziecka. Dziękujemy dyrektor Ewie Ostrowskiej oraz kadrze 
Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku za 
zaangażowanie i współpracę przy wymianie międzypokoleniowej.

Dziękujemy wszystkim osobom indywidualnym i instytucjom  o wiel-
kim sercu, za wsparcie naszej inicjatywy. Oby co rok było nas więcej. 

Życzymy wszystkim zdrowych Świąt Wielkanocnych oraz mimo 
wszystko samych słonecznych i cudownych dni.  

Wioleta Miedzianowska-Konopka i Agnieszka Rynans z Fundacji 
ARwena.              Informacje i fot. Fundacja ARwena
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Tradycją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gi-
życku jest  witanie wiosny na sportowo. W poniedziałek, 22 marca 
uczniowie szkoły spotkali się w Lesie Miejskim, gdzie wzięli udział w 
II Integracyjnym Biegu ścieżkami Lasu Miejskiego. Przywitaniu wiosny 
towarzyszył pokaz sprzętu wojskowego, z maskowaniem twarzy, za co 
dziękujemy żołnierzom z 41. Batalionu Lekkiej Piechoty z Giżycka.

Na koniec każdy z uczniów mógł zregenerować siły podczas in-
tegracyjnego ogniska. Głównym celem spotkania było zachęcenie 
uczniów do podejmowania aktywności ruchowej na świeżym powietrzu 
i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Informacje i fot. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
im. J. Brzechwy w Giżycku

Sportowe powitanie wiosny
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Klasa obejmuje dwie dyscypliny sportowe: piłkę ręczną dziewcząt 
i piłkę nożną chłopców. Przedmioty rozszerzone to: biologia i język an-
gielski. Idealnym kierunkiem, rekomendowanym po ukończeniu szkoły 
jest fizjoterapia, zootechnika, trener, dietetyka, pielęgniarstwo, biologia, 
wychowanie fizyczne. Z założenia klasa ma liczyć około 30 osób tre-
nujących piłkę nożną oraz piłkę ręczną. W programie nauczania klasy 
mistrzostwa sportowego znajdzie się 16 dodatkowych godzin wycho-
wania fizycznego. Pierwszy sportowy rocznik pojawi się w II LO od 1 
września tego roku.

Starostwo Powiatowe reprezentowali: Mirosław Dariusz Drzażdżew-
ski - starosta giżycki oraz Mateusz Sieroński – wicestarosta; Giżycki 
Klub Sportowy Mamry – Janusz Dygnowski – prezes klubu oraz Marek 
Grochowski - kierownik kluby, a Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe An-
drzej Paszkiewicz - prezes oraz Marcin Szwaja - sekretarz Zarządu. 

Chętnych odsyłamy po więcej informacji: II Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku http://www.lo2.eu/, tel. 87 428 
55 43.

Fot. Archiwum II Liceum Ogólnokształcące 
m. Gustawa Gizewiusza w Giżycku

Na podstawie www.mojegizycko.pl autor: Justyna Maciejewska-Kucfir 

W Giżycku powstanie klasa mistrzostwa sportowego 
Od nowego roku szkolnego II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku wzbogaci się o klasę mistrzostwa sportowego. 
17 marca, w sali gimnastycznej II LO przedstawiciele Starostwa Powiatowego podpisali porozumienie z klubami 
sportowymi, które zadeklarowały współpracę: Mamry Giżycko i MTS Giżycko.

Dzieci cierpią przez izolację związaną z pandemią. Przekonują się 
o tym m.in. podopieczni  Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji 
Społecznej, którzy korzystają z oferty Świetlicy Socjoterapeutycznej i 
klubu „Pełna Chata”. Od połowy lutego, kiedy to umożliwiono placów-
kom wsparcia dziennego ponowne prowadzenie zajęć w trybie stacjo-
narnym, dzieci bardzo chętnie przychodzą na zajęcia. Wychowawcy 
starają się organizować zajęcia w plenerze, ale dużą popularnością 
cieszą się też zajęcia artystyczne, gra w bilard, piłkarzyki czy tenisa. 
Zajęcia są oczywiście organizowane w reżimie sanitarnym, w małych 
grupach, wychowawcy i opiekunowie bardzo przestrzegają zasad bez-
pieczeństwa. Wznowiono także zajęcia podwórkowe w ramach Stre-
etworking Giżycko. Najważniejsza jest możliwość wyjścia z domu i spo-
tkania się z koleżankami i kolegami, pobycia razem czy skorzystania ze 
wsparcia opiekunów. 

Tekst i fot. Ewa Ostrowska
Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

www.centrumprofilaktyki.pl
tel. 87 429 13 36

Dzieci potrzebują kontaktu z rówieśnikami
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Współpraca będzie polegała na wspólnym prowadzeniu badań naukowych, udzielaniu pomocy w zbieraniu materiałów do prac dyplomowych 
studentów, wymiany nauczycieli akademickich, pracowników i studentów w celu odbycia praktyk zawodowych oraz wspólnej organizacji konferen-
cji, seminariów i kursów, a także przedsięwzięć szkoleniowych, kulturalnych i sportowych.

Współpraca będzie realizowana w Szkole Zdrowia Publicznego UWM w Olsztynie oraz w miejskim szpitalu Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o. o.
Jest to bardzo ważne i potrzebne przedsięwzięcie, które z pewnością przyniesie wymierne korzyści dla każdej ze stron, a przede wszystkim 

dla obszaru ochrony zdrowia. Zakres współpracy zawarty w Porozumieniu daje szeroki wachlarz możliwości i rozwoju oraz zdobywania nowych 
doświadczeń ze świata medycyny.                                             Fot. cm.uwm.edu.pl, Na podstawie www.mojegizycko.pl autor: Katarzyna Zagroga

Porozumienie dla dobra zdrowia
Miasto Giżycko wraz z Giżycką Ochroną Zdrowia Sp. z o. o. zawarło Porozumienie w sprawie patronackiej 
współpracy z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.
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Zofia Sobocińska to młoda, utalentowana skrzypaczka, absolwent-
ka Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Giżycku, która odnosi sukcesy 
w najbardziej prestiżowych konkursach w kraju i za granicą. Zdobyte 
stypendium pozwoli jej na doskonalenie techniki gry na skrzypcach.

Zosia od najmłodszych lat wykazuje duże zainteresowanie mu-
zyką. Już w przedszkolu jako 3-latka miała swój debiut, zaśpiewała 
podczas Jasełek kolędę „Jezus Malusieńki”. Od siódmego roku życia 
gra na skrzypcach w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Giżycku 
pod kierunkiem Agnieszki Fromm. W wieku 8 lat otrzymała pierwsze 
wyróżnienia w X Konkursie  Skrzypcowym w Grajewie, Olsztynku i  
Olsztynie. W Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku zdobyła 3. miejsce 
w  Konkursie ,,Mali dziś wielcy jutro”, a w maju 2019 – 1. miejsce w 
konkursie skrzypcowym w Mławie. W roku szkolnym 2016/2017 zosta-
ła wyróżniona dyplomem „Uczeń roku” w swojej szkole muzycznej. W 
grudniu 2019 r. została Laureatką II nagrody w prestiżowym Między-
narodowym Konkursie Młodych Instrumentalistów Grand Prize Virtu-
ozo  Competition w Brukseli. 22 grudnia tego samego  roku w Studio 
Recital Hall Centre for Fine  Arts wzięła udział w Koncercie Laureatów.

Styczeń 2020 r. był dla Zosi przełomowy, bo właśnie wtedy otrzyma-
ła 2. nagrodę w jednym z renomowanych konkursów na świecie Golden 
Classical Music Awards International Competition. Nagrodą jest udział 
w Koncercie Laureatów w nowojorskiej Carnegie Hall. Termin koncertu 

Zofia Sobocińska na światowych scenach
Zarząd Województwa Warmińsko-mazurskiego przyznał stypendia  artystyczne zdolnym twórcom i artystom 
Warmii i Mazur. Wśród czternastu laureatów znalazła się giżycczanka Zofia Sobocińska. O swoje stypendium 
rywalizowała z 75 innymi projektami artystycznymi w dziedzinie muzyki, literatury, filmu, sztuk wizualnych, 
teatru i twórczości ludowej. 

jest wciąż zmieniany ze względu na panującą epidemię, aktualnie mówi 
się o 1 listopada 2021 r.  Zosia podczas koncertu będzie reprezento-
wać swoją rodzinną miejscowość Pieczonki, Gminę i Miasto Giżycko, 
Państwową Szkołę Muzyczną w Giżycku oraz Polskę.

Wielkim sukcesem Zosi Sobocińskiej w ostatnim czasie jest także 
I nagroda w kategorii Junior w konkursie Grand Prize Virtuozo Salzburg 
2020. Swój koncert finałowy zagrała 30 sierpnia w Wiener Saal w Sal-
zburgu. Akompaniował jej Arkadiusz Krawiel nauczyciel Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Giżycku.

Fot. archiwum Zofii Sobocińskiej
Na podstawie www.mojegizycko.pl autor: Justyna Maciejewska-Kucfir
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Lokalni wytwórcy:
Pracownia Ceramolka – estetyczna ceramika artystyczna
Pracownia Ceramiczna Ogniem Malowana 
– piękna ceramika artystyczna
Maszkarada Ceramika – ceramika w nietu-
zinkowym wydaniu
Zakład Aktywności Zawodowej – rękodzie-
ło w wielkanocnym klimacie
Brat Kot – bazarek i pomoc czworonogom w 
jednym
Księgarnia Odeon – bo książka to zawsze 
dobry pomysł na wielkanocny prezent
Strojownia – ciuchy i biżuteria ręcznie wykonana
Topole – wełniane makatki i klimy
OYO Kosmetyki Naturalne – mydła, kremy, 
woski do aromaterapii i inne pachnące cuda
Przechowalnia Marzeń – zestawy herbat i 
ziół, rękodzieło artystyczne
DecoRam – przepiękne dekoracje świąteczne
Molio – świece sojowe z pachnącymi dodatkami
Do szkatułki wrzucone – makrama w biżute-
rii, lampionach i łapaczach snów
Bo Agata – misterna biżuteria z duszą
Mijomijo – piękne kosze do pokoju 
dziecięcego i wiele innych różności

Jarmark znów w sieci
Niestety, mamy powtórkę sprzed roku, kiedy to giżyckie rękodzieło 

i giżyccy restauratorzy zmuszeni zostali do przeniesienia wielkanoc-
nej aktywności do internetu.  Wystawcy, rękodzielnicy, twórcy i restau-
ratorzy… Wszyscy mogli zaprezentować się ze swoimi wyrobami na 
stoiskach Jarmarku Wielkanocnego. Liczymy na to, że osobiście spo-
tkamy się przy okazji kolejnego jarmarku i będziemy mogli na żywo 
podziwiać wyjątkowe wyroby. Doceniamy zaangażowanie wszystkich 
uczestników tego wydarzenia i tegoroczne świąteczne stragany zapre-
zentujemy w internecie.

Poniżej znajdziecie listę wystawców Jarmarku Wielkanocnego 
2021 online i kilka przykładowych prezentacji. Lista jest na bieżąco 
aktualizowana. Każdy może zgłosić swoją propozycję na adres promo-
cja@gizycko.pl i podać link do oferty wystawcy (może to być profil na 
Facebooku lub strona internetowa).

Kraina figur – dekoracyjne figury do wnętrz 
i ogrodu
Sklep Bursztyn – biżuteria z bursztynu i 
srebra
Ingaaart – unikatowe prezenty, ręcznie malo-
wane kartki, ubrania i akcesoria
Renata i Krzysztof Fajgier Rękodzielnic-
two artystyczne – artystyczne wyroby szy-
dełkowe, kontakt- tel. 697 659 475, rkf.rekodzielo@10g.pl

Świąteczne przysmaki:
Prosto z Młynka – wyjątkowe słodkości (i nie tylko) w wielu odsłonach
Piernicze bo lubię – ręcznie robione pierniki w wiosennej odsłonie
Piernikarnia Cafe – piernikowa kawiarenka
Mazury w słoiku – kuchnia regionalna, kulinarne zestawy
Kredens Marysi – herbaty i kawy z całego świata, eko żywność, ze-
stawy prezentowe
Czas na herbatę – ogromny wybór pysznych kaw i herbat
Królestwo Lady Margot – konfitury i inne specjały w formie upominku
Agrozagadka – same ekologiczne specjały
Niebo w Gębie – pyszne i pachnące kurtosze węgierskie
Tradycyjne syropy domowe – m.in. syrop z mniszka
Fotelove cafe&bistro – coś słodkiego, coś pysznego, a nawet więcej
Folwark Łękuk – wędliny, ryby, przetwory, oleje i inne specjały

Świąteczny catering:
Hotel Tajty
Restauracja Przystań
Puzzle Smaku 
Pasaż Club&Food
Gospoda pod Czarnym Łabędziem
Siwa Czapla
Hotel Wodnik

Koordynacja Jarmarku online: Biuro Promocji i Polityki Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Giżycku

Współpraca: Giżyckie Centrum Kultury, Rotary Club Giżycko, Lokalna 
Organizacja Turystyczna „Mazury” Grafika mojegizycko.pl/ JMK

Na podstawie www.mojegizycko.pl autor: Katarzyna Zadroga
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W ramach programu Fundacji 
Orlen „ Moje miejsce na Ziemi” - „ 
Ławeczka Kętrzyńskiego” odbył się 
konkurs plastyczny na wykonanie 
ilustracji do wybranego utworu 
Kętrzyńskiego.
Komisja konkursowa przyznała 
I miejsce Joannie Zalewskiej z 
klasy II e i wyróżnienie Kindze 
Dzikiej z klasy III c z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Giżycku. 
Gratulujemy!                                                

Fot. i informacje I LO w Giżycku

Moje miejsce
na ziemi

Głównym celem programu jest systematyczna organizacja działań 
zmierzająca do nabycia wiedzy na temat racjonalnego gospodarowa-
nia zasobami wody i bezpiecznego z niej korzystania. Organizatorem 
programu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regio-
nalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Do programu zostały 
zgłoszone klasy szkoły podstawowej.

W ramach projektu, w giżyckim SOSW odbył się spektakl on-
line ,,Nowa Hydrozagadka, czyli dzieci i ryby mają głos”. Wzięła 
w nim udział młodzież klas piątych i szóstych. Natomiast w marcu 
młodzież z klas podstawowych wzięła udział w konkursie plastycznym  
,,WodyToNieŚmietnik”. Wszystkie te działania miały na celu  kształ-
towanie prawidłowych postaw dotyczących ochrony środowiska oraz 
uwrażliwienie młodzieży na dbałość o otaczające nas wody i żyjące w 
nich organizmy. 

Fot. archiwum SOSW Giżycko
Na podstawie informacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-

wawczego im. J. Brzechwy w Giżycku

 

Dzieci i ryby mają głos
W roku szkolnym 2020/2021 Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy w Giżycku został zakwalifikowany 
do programu edukacyjnego dla szkół podstawowych 
,,Szkoła Przyjazna Wodzie – Aktywni Błękitni”.
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Do Szpitala Miejskiego w Giżycku trafi wkrótce sprzęt diagnostycz-
ny warty ponad milion złotych. Wniosek przedstawiony w Ministerstwie 
Zdrowia rozpatrzono pozytywnie, dzięki czemu pozyskano środki na 
cyfrowy aparat rtg z dwoma detektorami (1 000 000 zł), aparat USG 
Wisonic typ Navi (119 000 zł), panel medyczny (48 600 zł) oraz aparat 
USG Edan U2 9 (36 700 zł).

Szpital w Giżycku od 1 lipca 2020 r. jest szpitalem miejskim. Został 
przejęty od powiatu w formule pre-pack. Dzięki temu udało się unik-
nąć zamknięcia placówki, ponieważ szpital powiatowy był w upadłości. 
Opisane wyżej dofinansowanie to jedno z wielu, które do tej pory udało 
się uzyskać. Wśród najważniejszych form dotychczasowego wsparcia 
zewnętrznego warto wymienić:

- w kwietniu 2020 r. Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej prze-
kazała samochód osobowy na potrzeby giżyckiego szpitala, 

- w lipcu 2020 r. do naszego szpitala dotarł nowy respirator,
- w lipcu 2020 r. Rotary Club Giżycko przekazał na rzecz szpitala 

pompę infuzyjną,
- także w lipcu Fundacja POLSAT – Jesteśmy dla dzieci przekazała 

9 urządzeń wielofunkcyjnych HP na potrzeby giżyckiego szpitala,
- w październiku 2020 r. pracownia Tomografii Komputerowej w 

Giżycku została wyposażona w nowy tomograf komputerowy, który 
zapewnia znacznie dokładniejszą ocenę stanu zdrowia pacjenta. Zaku-
piony sprzęt pozwala wykryć zmiany chorobowe poprzez wykonywanie 

Kolejny milion dla giżyckiego szpitala 
zdjęć przekrojowych całego organizmu. Zakup tomografu zrealizowano 
dzięki środkom z Ministerstwa Zdrowia. Całkowity koszt zakupu to ok. 
3, 5 mln zł,

- w październiku do szpitala trafiła nowa karetka, zakupiona z dota-
cji Powiatu Giżyckiego,

- w październiku także, do szpitala trafił kardiomonitor oraz 7 pul-
soksymetrów z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych na podstawie 
dyspozycji Ministerstwa Zdrowia,

- w styczniu 2021 r. pozyskano dofinansowanie o wysokości niemal 
3,4 mln zł przyznane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie na utwo-
rzenie nowoczesnych pracowni endoskopowych. 

Fot. mojegizycko.pl/ T. Karolski
Na podstawie www.mojegizycko.pl autor: Justyna Maciejewska-Kucfir

Jubileusz to wspaniała okazja, by przytoczyć 
wspomnienia założycieli Gazety Giżyckiej, Jolan-
ty i Mariusza Piotrowskich.

„… Oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer 
Gazety Giżyckiej. Jeśli będzie zła i nie na miarę 
potrzeb jej czytelników, upadnie. Jeśli przetrwa, 
będzie naszą wspólną satysfakcją…”- napisał 
mój mąż jako naczelny 30 lat temu (ja byłam wy-
dawcą). I przetrwała! Już bez nas, nowoczesna, 
drukowana z roli, a nie na małym powielaczu, 
który ciągle się psuł. I podziękowania wszystkim, 
którzy wtedy, w pierwszych latach byli z nami, 
naszej cudownej gazetowej rodzinie: dziennika-
rzom, autorom krzyżówek, grafikom, drukarzom, 
pracownikom składu (komputerowego i w dru-
karni), kierowcom, dystrybutorom, akwizytorom, 
właścicielom kiosków i sklepów, współpracowni-
kom. Niektórych już nie ma z nami, ale pozostali w 
naszej pamięci i sercach!Dziękujemy samorządowcom (dziękujemy za 
pierwszy lokal w suterenie Urzędu Miejskiego!), wytrwałym przyjacio-
łom i przede wszystkim Wam DRODZY CZYTELNICY, bo to za Waszą 
sprawą przetrwała nasza wspólna „Gazeta Giżycka”. 100 lat kochana 
„Gazeto”! – pisze na swoim fanpage’u Jolanta Piotrowska, burmistrz 
Giżycka w latach 2002-2014, obecnie Członek Zarządu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

Jak dziś pracuje jedna z największych redakcji w Giżycku?
Przez 30 lat zmieniały się standardy tworzenia naszego pisma, z 

małego czarno-białego formatu gazeta urosła, ubrała się w kolorowe 
szaty, zmieniła właściciela, logo, wygląd. Zmieniali się także pracowni-
cy, warunki pracy, ale nie zmienia się jedno najważniejsze, bez czego 

Gazeta Giżycka – kronika trzydziestu lat
Gazeta Giżycka ma już 30 lat. Dokładnie 30 lat temu, 15 marca 1991 r. ukazał się pierwszy numer tygodnika i do 
dziś jest to podstawowe źródło aktualnych informacji z naszego regionu. W każdy czwartek, na ręce giżycczan 
przekazywane jest nowe, starannie dopracowane wydanie.

gazeta istnieć by nie mogła – Czytelnicy i Klienci. 
Dlatego ten jubileusz to także Wasza zasługa i 
Wasze święto (…) Od lat piszemy o tym, co wyda-
rzyło się w mieście, okolicy, regionie. Staramy się 
dostrzegać potencjał tkwiący w mieszkańcach po-
wiatu giżyckiego, a także szerzej Mazur i Warmii. 
Zawsze sprawy, głosy i opinie Czytelników są dla 
nas ważne – opinie konstruktywne, ale i te nega-
tywne również – podsumowuje na swojej stronie 
Redakcja Gazety Giżyckiej. 

Życzenia Gazecie Giżyckiej złożył również 
burmistrz Wojciech Karol Iwaszkiewicz:

Na ręce Pani Redaktor oraz całej Redakcji, jak 
i wszystkim Czytelnikom, składam w imieniu swo-
im, samorządu giżyckiego, a także mieszkańców 
Giżycka najlepsze życzenia z okazji 30-lecia ist-
nienia i prężnego działania Gazety Giżyckiej.

30 lat działalności lokalnej prasy, wiąże się z 
niesamowitą historią naszego regionu oraz mnóstwem informacji, o 
których mogliśmy się dowiedzieć dzięki powstaniu redakcji w naszym 
mieście.

Życzę całej załodze Gazety Giżyckiej dalszego zapału do 
rzetelnej pracy, a przede wszystkim prawdziwej i aktualnej informacji 
przekazywanej miłośnikom gazety, a także kolejnych pokoleń wiernych 
czytelników.

Niech wyjątkowy jubileusz będzie dla Państwa nie tylko podsumo-
waniem dotychczasowych osiągnięć, ale też nowym początkiem kolej-
nych sukcesów.

Fot. archiwum Jolanty i Mariusza Piotrowskich
Na podstawie www.mojegizycko.pl autor: Justyna Maciejewska-Kucfir
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Przypomnijmy sylwetkę naszej lokalnej Kobiety Sukcesu 2021.
Ola Juszkiewicz – ekolożka, propagatorka dziedzictwa kulinar-

nego Warmii i Mazur, zwyciężczyni ogólnopolskich zmagań kucharzy 
programu MasterChef, w którym zawsze podkreślała związek z Mazu-
rami i Giżyckiem, autorka wydanej w 2020 roku kulinarnej opowieści o 
smakach Warmii i Mazur „Po pierwsze tradycja”, promującej kuchnię 
naszego regionu, w nowoczesnej odsłonie według własnego, oryginal-
nego pomysłu.

Ola zachęca do poznania regionu przez smak właśnie. Jej zdaniem 
nie trzeba sięgać po egzotyczne produkty, by stworzyć potrawę dosko-
nałą. Wystarczy bogactwo rodzimych pól, lasów i jezior. Warto spróbo-
wać tej wersji kuchni Warmii i Mazur i przekonać się, jakie bogactwo 
smaków kryje jeden z najpiękniejszych regionów naszego kraju, ważne 
byśmy jako mieszkańcy umieli docenić miejsce, w którym żyjemy, z 
którego pochodzimy i zachęcić innych do tego, by umiejętnie z niego 
czerpali.

Ola Juszkiewicz nie tylko zwyciężyła w niezwykle popularnym pro-
gramie telewizyjnym, ale stała się prawdziwą, kulinarną ambasador-
ką Mazur. Niemal w każdym odcinku, przemycała regionalne smaki i 
elementy tradycyjnych, lokalnych przepisów. Swoją pasją do gotowa-
nia zaraża innych, m.in.  w mediach społecznościowych pokazuje jak 
można dbając o środowisko naturalne korzystać z produktów w myśl 
zasady zero waste i proponuje np. sałatkę colesław z łodygi brokuła.

Jak sama mówi o sobie, jest człowiekiem wielu pasji, a największą 
z nich jest właśnie gotowanie. Ale od lat kocha też ekologię, która tyl-
ko pozornie z kulinariami się nie łączy. Zawodowo związana była do 
niedawna z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, teraz pra-
cuje w Inspektoracie Ochrony Środowiska w Giżycku. Tu zajmuje się 
badaniami, w tym działając w terenie – badaniem czystości i jakości 
mazurskich wód.

Ola od lat działa na rzecz ochrony środowiska nie tylko w Polsce, 
ale w Europie i na świecie, prowadziła m.in. badania na Wyspach Gala-

Ola Juszkiewicz Kobietą Sukcesu Warmii i Mazur 2021
Złota Dziesiątka Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur 2021 
wybrana. Wśród laureatek znalazła się Ola Juszkiewicz 
z Giżycka – biolożka i ekolożka, zwyciężczyni 
programu MasterChef, autorka książki o smakach 
Warmii i Mazur. 

pagos (magisterski projekt mapowania dna morskiego i badanie wpły-
wu człowieka na bioróżnorodność organizmów). Posiada wykształce-
nie związane z ochroną środowiska, ukończyła studia I st. w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i studia magisterskie 
na uczelniach (konsorcjum): Uniwersytet w Gent w Belgii, Uniwersytet 
w Algarve – Portugalia, Sorbona we Francji i Politechnika w Ekwado-
rze. Biegle włada językiem angielskim.

Teraz jest jej czas. Spełnia swoje marzenia rozwijając pasje kuli-
narne. Ale swoją przyszłość zawodową chce jeszcze bardziej związać 
z ekologią. Chce w niedalekiej przyszłości podjąć również doktorat z 
nauk o środowisku. Przyszłość planety i środowiska, w którym żyjemy, 
jest dla niej niezwykle ważne. Zastanawia się jak jeszcze bardziej zaan-
gażować się w ochronę środowiska naturalnego społeczność lokalną.

Pracując w Fundacji Ochrony Wielkich Jezior prowadziła szkolenia 
i prelekcje o ekologii dla młodzieży i dorosłych, latem prowadziła wykła-
dy dla młodych żeglarzy o ekologii na Warmii i Mazurach, z Fundacją 
zainicjowała sprzątanie nad jez. Niegocin, angażując młodych ludzi.

– „Ważne, by do ekologii podchodzić poważnie, by nie traktować 
tego jako wyrazu, definicji w słowniku, która nas nie dotyczy, by pro-
blem naprawdę zrozumieć” – mówi Ola.

Oto tegoroczna Złota Dziesiątka:
 
1. Joanna Barchetto – fotografka, socjolog, społeczniczka, 
twórczyni Warmingu – projektu społeczno-artystyczno-promocyjne-
go w Godkach gm. Jonkowo
2. Mirella Firchał- Kępczyńska z Kieźlin gm. Dywity – inżynier ar-
chitektury wnętrz, razem z mężem prowadzi program TVN „Para w 
remont”
3. Ita Haręza – malarka, graficzka, rysowniczka, absolwentka Aka-
demii Sztuk Pięknych w Łodzi. Właścicielka autorskiej galerii sztuki 
w Reszlu
4. Aleksandra Juszkiewicz z Giżycka – biolożka i ekolożka, zwy-
ciężczyni programu MasterChef, autorka książki o smakach Warmii 
i Mazur
5. Aleksandra Klonowska-Szałek – pomysłodawczyni i współzało-
życielka portalu Slowhop.com
6. Bogumiła Kowalska z Tynwałdu – rolniczka, działaczka społecz-
na, przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Iława
7. Patrycja Kunert (Jackowska) – asystentka na Wydziale Sztuki 
UWM, nauczycielka śpiewu i pracy z mikrofonem w Instytucie Muzy-
ki, wybrana na Belfra Roku 2019
8. Diana Kuprianow – sołtyska wsi Nitki w gm. Biała Piska, właści-
cielka i Prezes Zarządu w firmie Vermiculite Poland w Ełku.
9. Agnieszka Pietrowicz – Dyrektor Parku Naukowo-Technologicz-
nego w Ełku
10. Jadwiga Wójcik-Kruk – założycielka i dyrektorka Niepubliczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej PULS specjalizującego się w terapii 
uzależnień

Termin uroczystej Gali, na której będą uhonorowane wszystkie lau-
reatki, nie jest jeszcze ustalony. Wobec wprowadzonych obostrzeń w 
kontaktach organizatorka wyborów i gali Kobiet Sukcesu zdecydowała 
zaczekać z tą inicjatywą, aż sytuacja się unormuje, tak by w tej uroczy-
stości mogły wziąć udział wszystkie laureatki i by mogli im towarzyszyć 
chociażby bliscy i przyjaciele.

Fot. arch. Ola Juszkiewicz
Informacje: Ewa Domaradzka-Ziarek, Inicjatorka i organizatorka 

Wyborów Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur
Na podstawie www.mojegizycko.pl autor: Małgorzata Kulas-Szyrmer
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Drogie Panie, dzięki Wam ten świat jest piękniejszy, 
ładniejszy, weselszy i generalnie lepszy – podsumował 
burmistrz.

Orkiestra jazzowa Small Band powstała w 2005 roku w Giżycku. 
Zespół prowadzą i wiodącymi muzykami są Mirosław Gostomski i Mi-
rosław Błudzień. Muzycy koncertują zarówno w kraju, jak i za granicą, 
m.in. w Niemczech,  na Litwie. Zespól Small Band wygrał prestiżowy 
XXXVII Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Me-
eting „Złota Tarka” Iława 2007. W latach 2011-2019 Small Band działał 
w Węgorzewskim Centrum Kultury, od grudnia 2019 ponownie w Giżyc-
ku – przy Giżyckim Centrum Kultury. 

Zespół SMALL BAND tworzą muzycy profesjonalni i amatorzy, są 
trzy saksofony, dwie trąbki, dwa puzony, piano, gitara basowa, gitara 
elektryczna, perkusja. Grupa współpracuje z profesjonalnym wokalistą 
Jerzym Doroszem. Obecnie zespół może dać pełny recital składają-
cy się z kilkunastu pozycji instrumentalnych i wokalno – instrumental-
nych, przebojów jazzu tradycyjnego, muzyki filmowej  – takich jak m.in. 
„WHAT A WONDERFULL WORLD”, „SUMMERTIME” z repertuaru Lo-

SMALL BAND zagrał na Dzień Kobiet
Zespół SMALL BAND świętował Dzień Kobiet ze sceny Giżyckiego Centrum Kultury, skąd transmitowano 
występ poprzez oficjalny kanał YouTube Urzędu Miejskiego. Widzów uroczyście przywitał burmistrz Giżycka 
Wojciech Karol Iwaszkiewicz, który życzył wszystkim, a przede wszystkim świętującym Paniom zdrowia i 
poczucia bezpieczeństwa.

uisa Armstronga, Elli Fitzgerald czy „NEW YORK, NEW YORK” z rep. 
Franka Sinatry. 
Skład zespołu:
Dorota Tomaszewska – sax alt
Artur Kosz-Koszewski – sax alt /solista/
Mariusz Sikorski – sax tenor /solista/
Dawid Żywica – trąbka
Paweł Raczyński – trąbka /solista/
Krzysztof Bielaszka – puzon
Mirosław Gostomski – puzon /solista, kierownik ze-
społu/
Mirosław Błudzień – piano /kierownik zespołu/
Wojciech Romanowski – gitara
Czesław Janowski – gitara basowa
Kazimierz Waldoński – perkusja
Jerzy Dorosz – vocal

Fot. Lidia Chodań/Giżyckie Centrum Kultury
Na podstawie www.mojegizycko.pl autor: Justyna Maciejewska-Kucfir
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Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne 
webinarium „Możliwości wsparcia z Funduszy 
Europejskich dla przedsiębiorców z branży 
turystycznej”. Wydarzenie skierowane jest do 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego z sektora 
turystyki, zainteresowanych wsparciem szko-
leniowym oraz wsparciem w ramach funduszy 
pożyczkowych.

Spotkanie odbędzie się 7 kwietnia 
2021 roku (w godz. 10.00-10.50) na plat-
formie Cisco WebexMeetings. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 6 kwietnia 2021 roku.  
Link do webinarium zostanie wysłany w osob-
nej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia 
(7 kwietnia). 

Więcej informacji można uzyskać w Lokal-
nym Punkcie Informacyjnym Funduszy Euro-
pejskich w Ełku: tel. 87 610 07 77, 87 734 11 
10/09, e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

grafika nagłówek: pixabay.com
Na podstawie www.mojegizycko.pl 

autor: Małgorzata Kulas-Szyrmer 

Webinarium dla branży 
turystycznej 

Pandemia - jeśli chodzi o działania profilak-
tyczne realizowane przez Centrum Profilaktyki 
Uzależnień i Integracji Społecznej we współ-
pracy z giżyckimi szkołami - wymusza poszu-
kiwanie nowych rozwiązań. Nie ma możliwości 
organizacji spotkań 
i konferencji w nor-
malnym kontakcie, 
ale jest przecież 
Internet.  Stąd też 
propozycja udziału 
w szkoleniach w for-
mie online, z którą 
Centrum Profilaktyki 
wystąpiło w drugiej połowie roku 2020. Środo-
wisko nauczycielskie przyjęło tę formę bardzo 
dobrze i szkolenia poprzez sieć cieszą się bar-
dzo dużym zainteresowaniem.  

Do chwili obecnej przeszkolono już 55 
osób, a na ostatnie szkolenie, które zaplano-
wano na 11 marca limit 30 miejsc wyczerpał 
się w przeciągu jednego dnia od ogłoszenia 
naboru.  Nauczycieli przyciąga tematyka 

Szkolenia profilaktyczne przeniosły się do sieci 
szkoleń, ale też i możliwość uczestnictwa w 
spotkaniach online z dowolnego miejsca.  

Największym zainteresowaniem cieszy 
się obecnie temat „Uczeń w trakcie pandemii – 
wsparcie i profilaktyka”, a wcześniej szkolenie 

na temat zapobiegania 
problemowi patotreści 
w Internecie.  Wielu 
odbiorców znalazło też 
szkolenie „Niebieskie 
Karty – nowe wyzwa-
nia dla pracowników 
oświaty” czy też „Sytu-
acja dziecka w okresie 

pandemii – jak diagnozować przemoc i udzie-
lać wsparcia”.   

Pedagodzy i nauczyciele ze Szkół Pod-
stawowych nr 1, 3 i 7 oraz wychowawca 
CPUIS przeszkolili się też jako realizatorzy 
rekomendowanego programu UNPLUGGED, 
dzięki czemu będą mogli prowadzić zajęcia 
mające na celu ograniczanie inicjacji używa-
nia substancji psychoaktywnych (alkohol, ty-

toń, narkotyki), a także ograniczenie rozwoju 
intensywności używania, tj. przejścia od fazy 
używania eksperymentalnego do fazy używa-
nia problemowego.

Ze szkoleń online korzysta też kadra Cen-
trum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Spo-
łecznej. Wychowawcy i opiekunowie szczegól-
nie w okresie, kiedy nie mogli prowadzić zajęć 
stacjonarnie w Świetlicy Socjoterapeutycznej 
i Klubie Pełna Chata wzięli udział w kilkuna-
stu szkoleniach i kursach doskonalących. W 
najbliższych planach Centrum – oferta zajęć 
online skierowana bezpośrednio do uczniów.

Zapraszamy na stronę Centrum Profilak-
tyki www.centrumprofilaktyki.pl, tu na bieżąco 
zamieszczane są informacje o podejmowa-
nych akcjach i naborach do szkoleń.

Informacje: Ewa Ostrowska
Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień 

i Integracji Społecznej
grafika nagłówek: pixabay.com

Na podstawie www.mojegizycko.pl autor: 
Małgorzata Kulas-Szyrmer

Ideą konkursu jest wyróżnienie oryginal-
nych przedmiotów, które kojarzą się z Warmią 
i Mazurami oraz stanowią jednocześnie atrak-
cyjną pamiątkę z wizyty w naszym regionie. 
Pamiątki są ważnym elementem promocji wo-
jewództwa, kreują jego pozytywny wizerunek. 
Przygotowane prace muszą nawiązywać do 
atrakcji i tradycji Warmii i Mazur oraz czerpać 
inspiracje z ich kultury ludowej, historii i przy-
rody. Technika wykonania jest dowolna, może 
to być m.in. rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, ple-
cionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory 
rękodzieła artystycznego. 

Ostateczny termin składania prac upływa 

Pamiątka regionu Warmii i Mazur
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza 
do udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”. 

20 czerwca 2021 r. Laureaci otrzymają nagro-
dy pieniężne w łącznej kwocie 10 tys. zł. Zgło-
szenia przyjmowane są do 20 czerwca 2021 
roku. W ubiegłym roku na konkurs wpłynęło 
blisko ponad 40 prac z całej Polski. Pierwsze 
miejsce zajęła Natalia Łuczyńska za pracę 
„Kubki żeglarskie Warmii i Mazur w kuferku”.

Na stronie www.warmia.mazury.pl, w za-
kładce Turystyka i Promocja – Programu i Pro-
jekty znajduje się regulamin konkursu i karta 
zgłoszenia. 

Fot. warmia.mazury.pl
Na podstawie www.mojegizycko.pl autor: 

Justyna Maciejewska-Kucfir
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Zanim wybierzesz któregoś z nas…
Dziś same psie dziewczyny. Niektóre całkiem niedawno gościły na łamach „Mojego Giżycka”; innych jeszcze 
tu nie było. Łączy je jedno. Szukają swojego domu. Kochanego i kochającego. Więcej informacji: Schronisko w 
Bystrym, Bystry 26, telefon 609 693 457. 

Aza - 6-letnia suczka, sterylizowana i czipo-
wana. Spokojna, dobrze znosi towarzystwo 
innych piesków, lubi ludzi.

Czarna - 10-letnia duża suczka, po sterylizacji 
i zaczipowaniu. Dobra, wesoła, energiczna.

Malamka - 8-letnia suczka, sterylizowana i 
czipowana. Wesoła i miła, ufna i serdeczna. 
Nie lubi smyczy. Chodzi, jednak niechętnie. 
Jest dużą suczką.

Mysia - 8-letnia, zaczipowana i sterylizowana. 
Miła, ale nie wszystkich lubi, potrafi pilnować. 
Średniej wielkości, dobrze chodzi na smyczy.

Psotka - 6-letnia, mała suczka. Sterylizowana 
i czipowana. Najmilsze zwierzątko na świecie, 
ale bardzo pilnująca i nielubiąca obcych.

Nuka - 14-letnia, duża suczka, bardzo miła i 
dobrze chodzi na smyczy. Jest opanowana i 
spokojna.

Polanka – 1,5- letnia, duża, sterylizowana i 
zaczipowana. Urodzona indywidualistka - ata-
kuje inne psy. Do ludzi miła.

Saba - 13-letnia, sterylizowana i czipowana. 
Duża suczka, lubi ludzi, ładnie chodzi na smy-
czy. Lubi pokłócić się z innymi pieskami.

Ruperta – 6-letnia, średnia. sterylizowana i 
czipowana. Nieśmiała, ale pilnująca, dość 
hałaśliwa. Jak zaufa, będzie z niej naprawdę 
wspaniała przyjaciółka.
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Żurawia logika nie dla rolnika 
Przede wszystkim żuraw to ptak sukcesu. Od lat krajowa populacja 

tych ptaków stale się rozwija, gatunek ten jest na fali wznoszącej. Notuje 
się wyraźny i szybki przyrost liczebności żurawi w tempie 6 % rocznie. 
Na Mazurach żurawie opanowały już niemal wszystkie mokradła, leśne 
bagienka, a nawet niewielkie śródpolne kępy i zadrzewienia. Zewsząd 
słychać radosne wiosenne nawoływania tych ptaków, zwane fachowo 
klangorem. Podstawą ich powodzenia jest z pewnością konsekwencja, 
ład i umiejętność adaptacji. Człowiek w końcu nieustannie pracuje nad 
przekształcaniem przestrzeni i środowiska, a żuraw nic sobie z tego nie 
robi tylko się przystosowuje. Człowiek wytnie las – żuraw znajdzie coś 
mniejszego i zastępczego. Człowiek osuszy lub zmelioruje podmokły 
teren – żuraw przeniesie się nad jeziora. I tak też coraz więcej gniazd 
żurawi można znaleźć w przybrzeżnych trzcinowiskach, a jeszcze nie-
dawno wydawało mi się, że to ptak gnieżdżący się przede wszystkim 
na terenach zadrzewionych. Obecnie to gatunek zdecydowanie dwu-
środowiskowy. Rozkwit i powodzenie żurawi bardzo cieszy wszystkich 
miłośników przyrody. Niezbyt przychylnym okiem na te ptaki spoglądają 
z kolei rolnicy. Żurawie stołują się przede wszystkim na polach, a żerując 
w dużych stadach mogą wyrządzić spore szkody w uprawach. Obecnie 
jednak prowadzone są badania dotyczące skali tego zjawiska i z pewno-
ścią w przyszłości dojdzie do rozwiązania tego problemu, które będzie 
zadowalające zarówno dla żurawi, jak i rolników. 

Rodzina 2+2
Już sama natura na starcie wprowadziła do żurawiej egzystencji 

odpowiednie zasoby sprawiedliwości.  Każda para tych ptaków co roku 
może z dużą dozą pewności spodziewać się dwóch jaj. Tylko w bar-
dzo nielicznych przypadkach samice tych ptaków składają jedno, a już 
zupełnie wyjątkowo trzy jaja. W 90% lęgowa para każdego roku ma 
parę młodych. I wszystko składa się idealnie. Wśród samic żurawi nie 
ma potrzeby tworzenia ruchów feministycznych, gdyż u tych ptaków 
parytety są zachowane wzorowo. Samiec wysiaduje, samiec wycho-
wuje, samiec karmi, samiec się opiekuje. Jedyny zarzut, jaki można 

Żuraw – stworzenie niemal idealne 
Odnoszę wrażenie, że żurawie to niemal chodzące 
i latające ideały. Możemy w wielu aspektach życia 
i funkcjonowania pozazdrościć tym ptakom ładu, 
odpowiedniego podejścia, porządku, czy nawet 
równości. Świat tych ptaków jest zaskakująco 
konsekwentnie poukładany, a czasami nawet bardziej 
„ludzki” od naszego. Wiem, że człowiek to brzmi 
dumnie, ale nie będzie ujmą, kiedy czasami weźmiemy 
przykład z mniej dumnie brzmiącego żurawia.

mieć do samca żurawia to taki, że nie składa jajek. Do całej reszty nie 
można się przyczepić. Układ jest idealny. Samica składa dwa jaja w 
odstępie dwóch dni, ale wysiadywanie zaczyna od złożenia pierwsze-
go. Pisklęta wykluwają się wiec niesynchronicznie. Jednak żuawie są 
na to przygotowane. Gdy pojawia się pierwszy maluch samiec zabiera 
go i zajmuje się nim poza gniazdem, a w tym czasie jego partnerka 
wysiaduje drugie jajo. Kiedy wykluje się młodszy pisklak trafia już pod 
opiekę samicy. I do tej chwili w życiu żurawi panuje porządek i jasny 
podział obowiązków i odpowiedzialności. Teraz każdy z rodziców ma 
swojego malucha, którego będzie strzegł i pomagał mu w rozwoju, aż 
do osiągnięcia dojrzałości. 

Bieg dla przyszłych pokoleń
Wielokrotnie się przekonałem, że opieka i zaangażowanie rodzi-

ców żurawi w ochronę piskląt może stanowić wzór do naśladowania. 
Pamiętam jak kiedyś jechałem samochodem szutrową drogą przez 
puszczę. Jechałem wolniutko i rozglądałem się po okolicy. Nagle zoba-
czyłem, że przed samochód wybiegł rozemocjonowany i zaniepokojony 
żuraw. Przystanąłem czym prędzej. Ptak wyglądał w moim kierunku 
i zaczął nerwowo dreptać w miejscu. Po chwili zaczął przyspieszać 
wyraźnie zachęcając mnie do gonitwy. Ruszyłem więc, ale wcale nie 
po to by go gonić, tylko żeby kontynuować swój przejazd. Ptak jednak 
najwyraźniej myślał, że podjąłem jego grę i galopował uparcie i wy-
trwale przed samochodem. Najwidoczniej musiałem przejeżdżać blisko 
gniazda lub piskląt, a ptak bohatersko i rozpaczliwie próbował odcią-
gnąć mnie od swojej rodziny. Gdy ja zwalniałem, zwalniał żuraw. I taką 
nietypową sztafetą przemierzaliśmy przez puszczę, zakręt po zakręcie, 
wzniesienie po wzniesieniu. Ptak w każdej chwili mógł skręcić z drogi 
w las i zgubić mój pozorny pościg. Jednak niezmordowany rodzic gnał 
przed siebie „wyprowadzając” moje podejrzane auto jak najdalej od 
swoich pociech. Bardzo przezornie uznał, że dwa kilometry to będzie 
dystans wystarczający. Wówczas wzbił się do lotu i straciłem go z oczu.

Gdy młode żurawie zyskają zdolność do lotu ptaki zaczynają się 
gromadzić w większe stada na żerowiskach i wspólnych noclegowi-
skach. Wszystkie okoliczne rodziny spotykają się, przelatują w poszu-
kiwaniu pożywienia, czuwają nad porządkiem. To również wypraco-
wany wzorowy model organizacyjny. Po lęgach raźniej i bezpieczniej 
w grupie, w stadzie. Takie zgromadzenia systematycznie rosną i się 
powiększają, stopniowo dołączają kolejne żurawie z sąsiednich okolic 
i jesienią można natrafić już na olbrzymie stada tych ptaków. Później z 
podziałem na większe i mniejsze grupy będą rozpoczynały swoje wę-
drówki na zimowiska. Ale na razie o tym zapominamy. Na razie mamy 
wiosnę. Na razie mamy dopiero rozpoczęty sezon na żurawie.  Na razie 
cała przygoda się dopiero rozpoczyna…     

Krzysztof Pawlukojć    Żurawie łączą się w stałe pary na całe życie

Żuraw w trzcinowisku to coraz częstszy widok
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU NR  13/2021
 (tekst ujednolicony na dzień 24 marca 2021 r.)

 BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA ogłasza trzyetapowy nieograniczony przetarg ofertowy na dzierżawę 

TERENU NAD JEZ. NIEGOCIN – POLE CAMPINGOWE    
Przedmiotem przetargu: jest dzierżawa części nieruchomości niezabudowanej o pow. ok. 5,4356 ha, wydzielonej zgodnie z 
Załącznikiem Nr 1 do Obwieszczenia, z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewid. 528, o pow. 5,7817 ha, 
położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka przy ul. Jeziornej. 
Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka oznaczona w ewidencji gruntów i 
budynków (obręb 1 miasta Giżycka) nr ewid. 528, położona przy ul. Jeziornej posiada urządzoną księgę wieczystą o nr 
OL1G/00010699/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku; 

Objęcie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; 
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycka nieruchomość znajduje się na obszarach oznaczonych symbolami: UT- 
obszar turystyki i UTW – obszar turystyki wodnej, w odniesieniu do nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zabudowy;  

Lokalizacja – nieruchomość znajduje się w południowo – wschodniej części miasta Giżycka, w bezpośrednim sąsiedztwie jez. Niegocin
Dojazd do nieruchomości – dojazd do ul. Jeziornej odbywa się poprzez drogę wewnętrzną (pł. bet.), stanowiącą część działki o nr ewid. 528, wyłączoną 

z dzierżawy. Możliwa jest czasowa zmiana dojazdu do nieruchomości, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr K-7/2020 z dnia 30 grudnia 
2020 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją”.

Dostępność sieci – istnieją możliwości podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zlokalizowanej w ul. Jeziornej; w sąsiedztwie 
nieruchomości znajduje się stacja transformatorowa; w sąsiedztwie nieruchomości dz. 302/31 – droga ul. Jeziorna znajduje się sieć telekomunikacyjna

Rodzaj przeznaczenia nieruchomości – Na obszarze nieruchomości oznaczonym w Załączniku Nr 1 do Obwieszczenia kolorem niebieskim utworzenie i 
prowadzenie pola campingowego w rozumieniu art. 36 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i prze-
wodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 221 ze zm.) jako obiektu strzeżonego, umożliwiającego nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych 
(campobusach) i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczącego usługi związane z pobytem klientów; 
obiekt ten może dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych. Pole campingowe może być w tym zakresie uzupełnione o 
elementy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. W zakresie obszaru nieruchomości oznaczonego na załączniku Nr 1 do Obwieszczenia kolorem pomarańczowym 
dzierżawca jest zobowiązany urządzić i prowadzić ogólnodostępny, nieodpłatny teren rekreacyjny oraz nieodpłatną plażę. 

Zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem winno być dokonane w sposób możliwie najmniej ingerujący w istniejącą roślinność oraz 
zachowujący naturalne walory przyrodniczo – krajobrazowe nieruchomości.

Poprzednia branża (wykorzystanie) – brak, teren nieurządzony
Czas zawarcia umowy dzierżawy – 15 lat, po upływie tego okresu w przypadku, gdy dzierżawca nie złoży w terminie nie wcześniej niż 2 miesięcy i nie póź-

niej niż 1 miesiąca przed upływem terminu obowiązywania umowy oświadczenia o zamiarze rozwiązania umowy, umowa staje się umową na czas nieoznaczony 
Wywoławczy, roczny czynsz netto – 40 000 zł
Wadium – 10 000 zł
Zagospodarowanie nieruchomości i ulepszenia – we własnym zakresie i na koszt własny dzierżawcy, bez prawa dochodzenia zwrotu od wydzierżawiają-

cego zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej ustaniu.
Oglądanie nieruchomości - po uprzednim uzgodnieniu z Wydziałem Mienia 
         
PRZETARG BĘDZIE MIAŁ CHARAKTER TRZYETAPOWY 
W I etapie Komisja Przetargowa dokonuje formalnej oceny ofert pod kątem dopuszczenia ich do przetargu, w tym w szczególności kompletności złożonych 

ofert zgodnie z warunkami przetargu. 
W II etapie Komisja Przetargowa dokona oceny koncepcji zagospodarowania nieruchomości wynikającej z ofert zakwalifikowanych do przetargu w zakresie 

dopuszczenia ich do realizacji zgodnie z warunkami przetargu. 
W III etapie oferenci, których oferty zostały zakwalifikowane do trzeciego etapu, uczest-

niczą w przetargu ustnym mającym na celu uzyskanie najwyższej wysokości rocznego 
czynszu dzierżawnego.

Oferty należy składać w zamkniętych, nieidentyfikujących oferenta kopertach z 
adnotacją (dopiskiem) na kopercie „Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ul. 
Jeziornej” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Gi-
życko pok. 104, do dnia 16 kwietnia 2021 r., do godz. 1200. Oferty złożone po upływie 
ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Giżycku Bank PEKAO SA 
42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Wadium należy wnieść do dnia 12 kwietnia 2021 
r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek 
Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Etap I – otwarcie ofert ich formalna weryfikacja odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2021 
r. o godz. 1215 w pok. 104 Urzędu Miejskiego w Giżycku. Etap I jest jawny dla oferentów.

Etap II – odbędzie się w dniach 16 – 26 kwietnia 2021 r. i obejmuje ocenę dopuszczal-
ności realizacji koncepcji zagospodarowania nieruchomości do realizacji. Etap II jest jawny 
wyłącznie w zakresie wyniku oceny członków Komisji ujawnionych na Kartach indywidual-
nej oceny ofert.

Etap III – ustny przetarg mający na celu uzyskanie najwyższej wysokości rocznego 
czynszu dzierżawnego netto odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00 w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Aktualna treść ogłoszenia wraz z określeniem pozostałych warunków - dostępna jest 
na stronie www.bip.gizycko.pl (Dzierżawa/najem nieruchomości) oraz www.mojegizycko.
pl  (Aktualności).

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela Wydział Mienia Urzędu Miejskiego 
w Giżycku, al. 1 Maja 14, pok. 121, tel. 87 7324 154.
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Jak podaje Giżyckie Archiwum Cyfrowe:
W ramach Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Giżyc-

ku funkcjonowały cztery Administracje Domów Mieszkalnych. Trzy z 
nich posiadały pełne zaplecze techniczne i biurowe odpowiadające 
zadaniom i potrzebom tych administracji. Natomiast ADM 4 takowego 
nie posiadała i mieściła się w adaptowanym budynku parterowym na 
osiedlu XXX- lecia. W programie rozwoju ADM na lata 1966 - 1970 
przewidywano pełne i właściwe zabezpieczenie ADM-ów w zaplecze 
biurowe i techniczne. Ze względu na brak środków „4” nie załapa-
ła się na właściwe warunki funkcjonowania, chociaż jak wynika z 
dokumentów „ zadania ADM Nr 4 w porównaniu do innych ADM są 
najpoważniejsze z uwagi na to, że administruje ona całym osiedlem 
nowego budownictwa”. W 1970 r. zdecydowano o budowie nowej sie-
dziby dla tej ADM - piętrowy, podpiwniczony pawilon biurowo - warsz-
tatowy przy ul. Mickiewicza 19. W części parteru miał być podręczny 
warsztat, w piwnicy magazynki, a na piętrze biura. 

Zgodnie z dokumentacją techniczną, budynek ADM 4 przy ul. 

Jak to Biblioteka wysiudała .... ADM 4 

Elewacja południowa projektowanego budynku biurowo - warsztato-
wego ADM 4 w Giżycku, 1970 r. z archiwum MBP w Giżycku 

Mickiewicza 19 (dziś nr 35) miał powstać do listopada 1971 r. i kosz-
tować 1 994 000 zł. Co ciekawe budynek znacząco odbiegał od pier-
wotnego projektu. Był to wolnostojący budynek trzykondygnacyjny, 
nie podpiwniczony. Pracownicy ADM-u nr 4 zapewne cieszyli się z 
nowej siedziby. Niedługo jednak.... Decyzją władz powiatowych, 
potwierdzoną 12 października 1972 r. uchwałą Powiatowej Rady 
Narodowej, budynek przekazano Wydziałowi Oświaty i Kultury Pre-
zydium Powiatowej Rady Narodowej w Giżycku z przeznaczeniem 
na siedzibę Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku. 
Konieczność przeniesienia siedziby do nowego lokalu spowodowana 
była groźbą zawalenia się dotychczasowej siedziby. Tam też miał być 
przeniesiony Oddział dla Dzieci, który mieścił się w piwnicy budynku 
przy al. 1-go Maja 4. I tak też się stało. Budynek należało jednak do-
stosować do potrzeb biblioteki, m.in. wzmocniono stropy, podpierając 
je „gustownymi” kolumnami. Wszak musiały one udźwignąć ciężar 
222 812 książek, z których korzystało 10 940 czytelników. Budynek 
oddano do użytku 8 marca 1973 r. 

Elewacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku. Widok od ul. 
Mickiewicza.1974 r. http://gac.gizycko.pl/items/show/6492 

Księgozbiór działu dla dorosłych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Giżycku, 1974 r. http://gac.gizycko.pl/items/show/6500 

Czytelnia dla dorosłych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Giżyc-
ku.1974 r. http://gac.gizycko.pl/items/show/6504
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Gmina Miejska Giżycko - w ramach pro-
jektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - realizuje 
zadanie pt: ”Usługi indywidualnego transportu 
door-to-door oraz poprawa dostępności archi-
tektonicznej wielorodzinnych budynków miesz-
kalnych”, finansowanego ze środków Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest ułatwienie integracji 
społeczno-zawodowej osób potrzebujących 
wsparcia w zakresie mobilności poprzez likwi-
dację barier komunikacyjnych poprzez usługi 
transportowe door-to-door świadczone dla 
mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko.

Efektem projektu jest zakup środka trans-
portu do wdrożenia usługi transportowej do-
or-to-door. Zatrudnienie personelu do świad-
czenia usług transportowych door-to-door. 
Szkolenie personelu z zakresu udzielenia 
pierwszej pomocy przedlekarskiej. Świadcze-
nie usługi transportowej door-to-door. Projekt 
potrwa do 2022 roku, a jego wartość wynosi 
577 104,48 zł, przy czym dofinansowanie z UE 
wynosi: 486 383,65 zł.             Fot. AdobeStock

Na podstawie www.mojegizycko.pl 
autor: Justyna Maciejewska-Kucfir

DOOR-TO-DOOR
11 marca obchodziliśmy Światowy Dzień 

Nerek – to dobry moment, by przypomnieć o 
profilaktyce. W Polsce na przewlekłą chorobę 
nerek cierpi ponad 4 mln osób. Większość z 
nich to seniorzy, którzy nie są tego świadomi. 
Powoduje to nieodwracalne skutki zdrowotne: 
dializę, potrzebę przeszczepu, osłabienie i 
choroby serca.

Najważniejsza jest profilaktyka! Fachowcy 
przypominają: pij 2 litry wody dziennie, zadbaj 
o aktywność fizyczną, badaj się regularnie, raz 
w roku.

11 marca 2021 roku, w Światowy Dzień 
Nerek, Stowarzyszenie MANKO we współpra-
cy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób 

Seniorze, dbaj o nerki 
Dializowanych rozpoczęło akcję społeczną pt. 
„Dbaj o nerki!”. Więcej o kampanii na stronie 
www.glossseniora.pl.            

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integra-
cji Społecznej w Giżycku  zaprasza  do lektu-
ry artykułów na podanej stronie internetowej 
oraz do obejrzenia wywiadu w ramach tele-
wizji internetowej Głos Seniora TV z dr Iwoną 
Mazur – prezes Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Osób Dializowanych.

Na podstawie Centrum Profilaktyki 
Uzależnień i Integracji Społecznej i www.

mojegizycko.pl 
autor: Justyna Maciejewska-Kucfir

Twój e-PIT to przygotowa-
ne przez system nasze roczne 
rozliczenie. Znajdziemy w nim 
informacje od pracodawcy, dane 
z ubiegłorocznych zeznań, takie 
jak numer naszego rachunku ban-
kowego, ulga na dzieci czy dane 
organizacji pożytku publicznego 
(OPP). Dane te możemy w każdej 
chwili uaktualnić. Z usługi Twój 
e-PIT mogą skorzystać osoby roz-
liczające się indywidualnie, wspól-
nie z małżonkiem lub samotnie 
wychowujące dzieci. Od 1 lutego 
2021 roku Twój e-PIT znajdziesz 
w e-Urzędzie Skarbowym. Usługa 
nie dotyczy przychodów z działal-
ności gospodarczej i działów spe-
cjalnych produkcji rolnej.  
         
Szczegółowe informacje na www.
podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ 

Na podstawie www.mojegi-
zycko.pl autor: Justyna Macie-

jewska-Kucfir

E-PIT już czeka w „Skarbówce”
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się na tere-
nie całej Polski od 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., 

godz. 24:00. 
Udział w spisie jest obowiązkowy.

Celem NSP 2021 jest:
• zebranie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o spo-

łeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach 
podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym; 

• analiza zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz 
gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011–2021; 

• dostarczenie informacji w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską; 
• wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in.: 

FAO, OECD);
• aktualizacja operatu do różnotematycznych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw domowych (w latach następ-

nych).

Jak będzie przeprowadzony?
Obowiązkowym sposobem przekazania danych w spisie jest samospis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji 

formularzowej dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem https://nsp2021.spis.gov.pl
W przypadku braku dostępu do Internetu będzie można spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99.
W przypadku osób niemogących dopełnić obowiązku samospisu, dane będą zbierane przez rachmistrzów w drodze wywiadu telefonicznego 

lub bezpośredniego. Realizacja wywiadów bezpośrednich będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju.

Kto jest objęty obowiązkiem spisowym?
• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędą-

cych mieszkaniami;
• osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania; 
• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Bezpieczeństwo danych
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w 

ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi staty-
stycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane 
osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.

Masz pytania? Skontaktuj się:
Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).
 wew. 1 – „Spisz się przez telefon”
 wew. 2 – Pomoc i informacje o NSP 2021 oraz weryfikacja rachmistrza

Więcej informacji na temat NSP 2021 dostępne jest na stronie: https://spis.gov.pl
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Czarter łodzi to główny trend podróżniczy na lato. Czarter do-
skonale uosabia pojawiające się oczekiwania podróżnicze, oferując 
bezpieczeństwo przy jednoczesnym zachowaniu ogromnej swobody. 
Trend ten był również bardzo widoczny w zeszłym sezonie letnim, co 
zaowocowało wzrostem rezerwacji polskich użytkowników o 30% w lip-
cu, 120% w sierpniu, czy 113% we wrześniu (zgodnie z danymi firmy 
Click&Boat).

Żeglarstwo: międzypokoleniowy 
wypoczynek, dostępny dla wszystkich

Swoboda, jaką daje czarter jachtu oraz płynące z niego korzyści 
sprawia, że ten trend podróżniczy nadal rośnie, a miłośników żeglar-
stwa i fanów wakacji na pokładzie wciąż przybywa i to zarówno wśród 
nowicjuszy, jak i osób z doświadczeniem na wodzie. Obecne możliwo-
ści i kompleksowość oferowanych usług pozwalają nawet na czarter 
osobom nieposiadającym patentu. W obecnym kontekście czarter jach-
tu w Giżycku to idealny sposób na spędzenie bezpiecznych wakacji 
z rodziną lub przyjaciółmi z poszanowaniem ograniczeń i zalecanego 
dystansu społecznego podczas podróży (z dala od tłumu, bardzo ogra-
niczony kontakt z innymi wczasowiczami itp.).

Na skrzyżowaniu głównych trendów
Wynajem łodzi jest ucieleśnieniem trendów podróżniczych roku 

2020, które w tym roku będą jeszcze bardziej aktywne:
• odpowiadając na silną potrzebę ucieczki oraz wyrwania się z 

domu i miasta (zwłaszcza po lockdownie), 
• zapewniając bezpieczny pobyt na pokładzie z zachowaniem dy-

stansu społecznego, 
• zyskując pozycję dodatkowego atutu dla lokalnej turystyki, szcze-

gólnie w dobie panujących ograniczeń w podróżowaniu. Polacy dużo 
chętniej decydowali się na wakacje w Polsce (+45% czarterów). Flago-
wymi regionami 2020 dla polskich najemców Click&Boat w kraju były 
Mazury, Trójmiasto i Szczecin, 

Giżycko w trendach podróżniczych na lato 
Po pełnym niespodziewanych wydarzeń i wyzwań roku Polacy bardziej niż kiedykolwiek marzą o ucieczce i wyrwaniu 
się z miasta. Jak zaplanować bezpieczne wakacje? Okazuje się, że jednym z bezpiecznych pomysłów, oferujących 
pobyt z dala od tłumów, są wakacje na wodzie. Łodzi w Giżycku i okolicach nie brakuje, więc jeśli jesteś miłośnikiem 
spokoju i ciszy, to na pewno docenisz uroki rejsów po najpiękniejszym rejonie żeglarskim w Polsce. 

• umożliwiając podróżowanie w ostatniej chwili i korzystanie z ofert 
last minute, gdy planowanie jest znacznie trudniejsze niż wcześniej, 

• oferując szczególne połączenie z naturą i możliwość bardziej eko-
logicznej konsumpcji w stylu slow life, 

• oferując tańsze opcje wakacji w zmiennych czasach z możliwo-
ścią podziału kosztów między każdego członka załogi na pokładzie 
(76% rezerwacji dokonanych przez polskich użytkowników w 2020 r. 
dotyczyła koszyka o sumie poniżej 500 €). 

Wakacje na łodzi – wygodnie i szybko
Coraz lepsza komunikacja między Giżyckiem, a resztą kraju po-

zwala na zaplanowanie nawet weekendowych wypadów. Podczas gdy 
jeszcze kilka lat temu Polacy planowali wakacje z wyprzedzeniem, co-
raz więcej osób decyduje się na ten krok w ostatniej chwili. Pomimo 
kryzysu zdrowotnego Polacy nie zapominali o żegludze i chętnie decy-
dowali się na urlop na pokładzie, gdy przemieszczanie i podróż była już 
dozwolona. Sytuacja ta miała odbicie również w znacznym skróceniu 
czasu dzielącego dokonanie rezerwacji, a datę jej realizacji. Idealnym 
przykładem chęci wyrwania się z miasta i wakacji last minute jest lipiec 
2020 roku, z zaledwie 7 dniami między rezerwacją a rejsem, w porów-
naniu z 19 dniami w 2019 roku. 

Odpoczywaj bezpiecznie
Giżycko posiada największy śródlądowy, nowoczesny i ekologiczny 

Port Ekomarina. Poza tym w Giżycku i okolicach naliczyć można blisko 
30 portów i przystani, a także wiele wypożyczalni sprzętu wodniackie-
go. Warunki sprzyjają wypoczynkowi na wodzie, a o bezpieczeństwo 
odpoczywających dbają ratownicy MOPR, którzy swoją siedzibę mają 
właśnie we wcześniej wspomnianej Ekomarinie. Tam także odbywają 
się bezpłatne warsztaty rekreacyjno-żeglarskie. Wstęp wolny zarówno 
dla mieszkańców, jak i turystów.

W materiale wykorzystano informacje od Click&Boat 
Na podstawie www.mojegizycko.pl autor: Justyna Maciejewska-Kucfir
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W finale biegu Juniorów D na 1000 m wystartowali dwaj nasi za-
wodnicy Jakub Nowak i Mateusz Stefanowski. Bieg ukończyli odpo-
wiednio na 5. i 6. miejscu. Na tym samym dystansie, w finale B star-
towała Kaja Kisielewska, która zajęła 1. miejsce. Wśród najstarszych 
zawodników w finale na 1500 m wystartował Aleksander Sakowicz; 
po bardzo udanym biegu zdobył srebrny medal.

Z kolei w finale najmłodszej kategorii na 111 m Judka i Julka po-
wtórzyły sukces z wcześniejszego biegu i powtórnie zdobyły złoto i 
srebro. Zaś następnego dnia w finale na 222 m Judyta i Julia po raz 
trzeci powtórzyły swój wynik, zdobywając tym samym złoto i srebro w 
wieloboju. Nie zawiódł również Aleksander Sakowicz, który zachował 
zimną krew na dystansie 1000 m. Wyścig był zażarty, bo stawka uzy-
skanych tam pozycji rzutowała na lokaty w wieloboju. Upadek dwóch 
rywali Olka otworzyło mu drogę do drugiego miejsca tuż za Jędrzejem 
Borowieckim z ORŁA ELBLĄG. Aleksander zdobył tym samym srebro 
w wieloboju.

Finał A na 777 m chłopców również był bardzo emocjonujący. Z 
naszych zawodników startował Jakub Nowak i Mateusz Stefanowski. 
Niestety upadek zaliczył Jakub, a Mateusz do mety dojechał jako 3. i 
zdobył brązowy medal. Fantastycznie pojechała również Kaja Kisielew-
ska, która na dystansie 777 m była pierwsza.

Przed naszymi zawodnikami Mistrzostwa Młodzików i Młodzieżowców.                 
Informacje i fot. UKS SCHORT TRACK MOSiR Giżycko

Nasi łyżwiarze są na medal
W  Ogólnopolskich Zawodach Rankingowych w Gdańsku wystartowało 14 zawodniczek i zawodników klubu 
UKS SCHORT TRACK MOSiR Giżycko. Pierwszego dnia w finale biegu na 333 m startowały Judyta Sakowicz i 
Julia Uszyłło. Julka po spektakularnym upadku szybko podniosła się i dojechała finał na drugim miejscu. I tak 
zdobyły dwa medale: Judka złoto, Julka srebro.


