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Gorące przywitanie lata
Wakacje stały się faktem. Scena giżyckiej plaży ożyła muzy-
ką i głosami artystów, a plaża zabawą publiczności. Cieszmy 
się każdą chwilą wirusowej przerwy. Fotorelacja z przywitania 
wakacji na stronach 8 i 9.                 Fot. GCK
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DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Rozpoczęło się długo wyczekiwane lato, a wraz z nim przez wielu 

utęsknione wakacje, które w tym roku przywitaliśmy muzycznie na 
plaży miejskiej, jednocześnie pomagając naszemu małemu giżyccza-
ninowi – Igorkowi Kamińskiemu, za co serdecznie Państwu 
dziękuję. Każdy, nawet najmniejszy gest przybliża Igorka do poprawy 
zdrowia. I to jest w tych trudnych czasach najważniejsze!

Wakacje to jednak nie tylko plaża i wypoczynek. Gdy jedni wy-
poczywają, inni w pocie czoła pracują, aby zdążyć na początek roku 
szkolnego. Wakacje są bowiem najlepszym czasem prowadze-
nia remontów i budów w szkołach i przedszkolach, gdy w budyn-
kach nie ma zajeć i nie ma dzieci. W tym roku najpoważniejszym 
zadaniem o wartości około 3 mln zł będzie przebudowa boisk przy 
Szkole Podstawowej Nr 1. „Jedynka” już zyskała całkowicie nowy 
wygląd oraz oświetlenie, a teraz poza remontem łazienek w małej 
sali gimnastycznej  – zgodnie z deklaracjami – zabieramy się za 
boiska. Będzie to już kolejna metamorfoza bazy sportowej w naszych 
szkołach. Po szkole na Wilanowie i „Czwórce” teraz „Jedynka” do-
czeka się całkowitego przeobrażenia. To też kolejna inwestycja, którą 
wsparło Ministerstwo, dzięki czemu możemy zrobić i więcej i stanie 
się to szybciej.

Infrastruktura sportowa i oświata to jeden z priorytetów, któremu 
poświęcamy najwięcej czasu, energii i funduszy. Na tych inwesty-
cjach nie można jednak stracić, bo najlepszą inwestycją jest inwesty-
cja w człowieka, a szczególnie w młode pokolenia.

Te najmłodsze – z miejskich przedszkoli doczekają się nowych 
placów zabaw oraz poprawy estetyki otoczenia i funkcjonalności bu-
dynków. Najwięcej zmian będzie w przedszkolu na ul. Jagiełły, gdzie 
poza budową nowego placu zabaw planujemy także modernizację 
korytarzy i dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych. Liczy się bowiem nie tyko estetyka, ale przede 
wszystkim bezpieczeństwo. Na wszystkie prace wydamy tutaj grubo 
ponad 1 mln zł. W przedszkolu na ul. Drzymały poza nowym placem 
zabaw i nowym ogrodzeniem, wykonamy remont dachu i kuchni.

W „Trójce” na Wilanowie poprawy wyglądu doczekają się obie 
sale gimnastyczne, a w „Czwórce” mała sala gimnastyczna i pozo-

stałe schody ze-
wnętrzne, które 
nie zostały jesz-
cze zmodernizo-
wane w poprzed-
nim etapie.  W SP 
Nr 2 wykonamy 
remont posadz-
ki w kuchni oraz 
przeprowadzimy 
niezbędne roboty 
wodno-kanaliza-
cyjne.

Wiele prac już 
się rozpoczęło, w 
kilku przypadkach 
podpisanie umów jeszcze przed nami, ale zrobimy wszystko, aby jak 
najwięcej prac przeprowadzić do końca sierpnia. To kolejny rok, w 
którym znacznie poprawią się warunki w naszych szkołach i przed-
szkolach. Przed nami teraz plany budowy dużego, nowoczesnego 
placu zabaw, który z założenia ma połączyć pokolenia. Będzie coś 
i dla najmłodszych, i dla rodziców, i dla seniorów. Czekamy także 
na rozstrzygnięcia postępowań dotyczących wpisania kina „Fala” do 
rejestru zabytków. Od ich wyniku będzie wiele zależało, kiedy będzie 
można wystartować z przebudową budynku i urządzeniem kolejnego 
nowoczesnego placu zabaw za kinem. Ta część miasta od dawna 
wymaga nowego spojrzenia. Kino stoi nieużytkowane już około 15 
lat, a plac zabaw dawno się zużył i potrzeba wybudować już nowy. 
Kilka lat temu podzieliłem się z państwem pomysłem urządzenia w 
tej przestrzeni „Centrum Pokoleń” – niejako nowego centrum kultury, 
z dużą salą, przestrzenią wystawienniczą, nowymi technologiami, bi-
blioteką, kawiarenką i nowoczesnym placem zabaw. Musimy jednak 
jeszcze poczekać na decyzję, czy kino będzie zabytkiem, czy jednak 
będzie można dużo bardziej elastycznie i swobodnie podejść do tej 
inwestycji.
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AKTUALNOŚCI

Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej  przyjęta została uchwała, któ-
ra po publikacji umożliwi rozpoczęcie procedury budowy około 30 miejskich 
mieszkań. Padały różne argumenty i kontrargumenty, ale bez względu na 
wszystko trzeba próbować realizować programy mieszkaniowe, ponieważ wie-
lu mieszkańców nie stać na zakup mieszkania lub po prostu nie mają zdolności 
kredytowej, aby starać się o własne „M”.

Ponieważ wracano również do kwestii wcześniejszej decyzji o nieprzystą-
pieniu do KZN – Krajowy Zasób Nieruchomości (SIM), postanowiłem zebrać 
najważniejsze kryteria i je porównać. Kolorem zielonym zaznaczyłem korzyst-
niejsze, a czerwonym mniej korzystne uwarunkowania wynikające z porówna-
nia.

Dodatkowo otrzymałem kilka pytań, w związku tym wyjaśniam:
 w przyjętym projekcie nie dopuszcza się zmniejszenia powierzchni 

mieszkań o 10% / jest jedynie taka możliwość ew. w odniesieniu do łazienki, 
kuchni, pomieszczeń gospodarczych i korytarzy (par. 2.1.6.f uchwały)

 szacunkowa cena 1 m2 została ustalona w oparciu o aktualne stawki i 
skorygowana w wyniku analizy zapisów ustawy „lokal za grunt”

 w przypadku niedostarczenia mieszkań przez Inwestora, którym może 
być równie dobrze spółdzielnia mieszkaniowa - nie tylko „mityczny developer”, 
zostanie naliczona dodatkowa kara (co pozwoliłoby również przeznaczyć te 
pieniądze na budowę kolejnych mieszkań, a Inwestorowi raczej nie będzie 
to poprawiało rentowności inwestycji). Dopóki jednak mieszkania nie zostały 
przekazane - ryzyko zawsze istnieje...

Lokal za grunt przegłosowany
 przystępujemy do projektowania kolejnego budynku na Al. 1 Maja
 projekt, który zakładał budowę 100 mieszkań na tym terenie był związa-

ny z programem Mieszkanie Plus i liczba 100 mieszkań była wówczas wyma-
gana jako minimalna. Niestety w trakcie już dalece zaawansowanej procedury 
wyboru podmiotu, który miał wybudować owe mieszkania, wybuchła epidemia 
COVID-19, która znacznie zmieniła warunki i rynek. Mimo wsparcia Minister-
stwa i zaawansowanej fazy, musieliśmy jednak odstąpić od budowy, ponieważ 
stawka czynszu zaproponowana w postępowaniu była zbyt wysoka.

 po urządzeniu 15 mieszkań na ul. T. Kościuszki, obecnie budujemy 13 
mieszkań na ul. Sikorskiego. Nie da się porównać modelu „lokalu za grunt” z 
tymi inwestycjami. Na budowę budynku przy ul Sikorskiego i na ul. Kościuszki 
otrzymaliśmy dofinansowanie z BGK (oraz z RFIL na ul. Sikorskiego). Obec-
nie budowany budynek na ul. Sikorskiego jest przystosowany do użytkowania 
przez osoby niepełnosprawne, będzie również tam jedno duże mieszkanie 
chronione a także zgodnie z prawem, lokale te muszą mieć określony standard. 
Taki wymóg mógł zostać pominięty w przypadku „lokalu za grunt”.

Warto też dodać, że nie ma idealnych rozwiązań. Każde ma swoje ryzyka 
i wady, co nie oznacza przecież, że nie należy próbować ich zrealizować. I każ-
dy projekt zmierzający do zwiększenia liczby lokali miejskich jest dobry. Wiele 
osób czeka na mieszkanie i choć procesy nie przebiegają zawsze tak, jakby-
śmy chcieli, trzeba systematycznie wykonywać kroki do przodu. Wybór jednak 
powinien być podyktowany analizą warunków, specyfiką danej miejscowości i 
świadomym wyborem.             Tekst i grafika: Burmistrz Wojciech Karol Iwaszkiewicz
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Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej zaprasza 
dzieci i młodzież na świetlicowe zajęcia wakacyjne.

W programie ciekawe wycieczki, festyny, teatry, gry i  zabawy, kon-
kursy, hortiterapia oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

Zajęcia odbywać się będą w Świetlicy Socjoterapeutycznej i Klubie 
„Pełna Chata”. W chwili obecnej są jeszcze wolne miejsca w Świetlicy 
przy ul. Sikorskiego 3 b. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wieko-
wych – w godz. 9:00-12:00 -  grupa młodsza, 12:30-15:30 grupa star-
sza. Więcej informacji i zapisy 87 428 51 63. Zajęcia są nieodpłatne.

Zapraszamy!
Fot. archiwum CPUIS

Ewa Ostrowska
Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

www.centrumprofilaktyki.pl
tel. 87 429 13 36

Nieodpłatnie… wakacyjnie
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10.07.2021 r. - FESTIWAL ŚWIATŁA I DŹWIĘKU, KONCERT: 
DJ ŁOJO, MATT5KI, SARSA, TOMASZ DOLSKI, TEATR OGNIA 
WIDMO - amfiteatr Twierdzy Boyen (bilety) - organizator GCK.
15-17.07.2021 r. - MAZURY HIP–HOP FESTIWAL amfiteatr 
Twierdzy Boyen (bilety) - organizator agencja Talent Arena
18.07.2021 r. - Kabaret Ani Mru Mru w Twierdzy Boyen amfiteatr 
Twierdzy Boyen (bilety) – organizator VIVA ART MUSIC 
24.07.2021 r. - Koncert IRA amfiteatr Twierdzy Boyen, (bilety) 
organizator Adria Art
25.07.2021 r. - JAZZ NAD NIEGOCINEM – impreza plenerowa 
- scena przy kładce nad kanałem (wstęp wolny) – organizator 
GCK.
29.07-1.08. 2021 r. - „OPERACJA BOYEN 2021” - piknik 
historyczno-militarny, dioramy, defilada ulicami miasta start Pasaż 
Portowy, MIĘDZYNARODOWA INSCENIZACJA HISTORYCZNA; 
sobota 31 lipca, kreatywne warsztaty artystyczno-ekologiczne 

KALENDARZ IMPREZ
(na obiekt obowiązuje bilet wstępu) – organizator GCK. 
30.07.2021 r. Koncert KULT ,  amfiteatr Twierdzy Boyen (bilety) - 
agencja Talent Arena organizator MHHF 
31.07 – 1.08. 2021 r. -  Mazury Stand-Up Festival - amfiteatr 
Twierdzy Boyen (bilety) - organizator KOSMOS / L2L 
7.08.2021 r.  Koncert Video i Cleo - amfiteatr Twierdzy Boyen 
(bilety) - organizator GCK
8.08.2021 r. - KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU - amfiteatr 
Twierdzy Boyen, (bilety) - organizator Adria Art
20.08.2021 r. - KABARET  NEONÓWKA - amfiteatr Twierdzy 
Boyen, (bilety) - organizator Adria Art
21.08.2021 r. - KOLOROWE ZAKOŃCZENIE WAKACJI; Festiwal 
Kolorów 2021 - amfiteatr Twierdzy Boyen (bilety), KONCERTY 
TABU, VEROSSI, MATT5KI, SKYTECH – organizator GCK
3-5.09.2021 r. -  TWIERDZA FESTIWAL FANTASTYKI - Twier-
dza Boyen (bilety) – organizator BzArt 

W ostatnią niedzielę czerwca ulice Giżycka zamieniły się w trasę  
VI edycji Giżyckiego Biegu Charytatywnego. Tym razem na rzecz bli-
sko dwuletniego Krzysia, cierpiącego na mózgowe porażenie dziecię-
ce. Pieniądze są potrzebne na rehabilitację i usprawnienie chłopczyka. 
Organizatorem tej wspaniałej akcji – w biegu wzięło udział 300 osób 
– jest Aktywne Giżycko. Dystans – to 4 kilometry; udział – to wyraz 
wsparcia, empatii i potrzeby pomagania innym. Giżycczanie już wielo-
krotnie udowodnili, że potrafią pomagać. Tak było i tym razem, dzięki 
uczestnikom biegu, darczyńcom i wszystkim zaangażowanym. Biegowi 
towarzyszył Maraton Zumby, warsztaty String Artu Szycie Oli, a także 
sprzedaż ciast i wypieków, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. 
                          Fot. Mariusz Kuliś

Wielkie bieganie dla małego Krzysia
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Giżyckie Centrum Kultury wspólnie ze Stowarzyszeniem „TRATWA” z Olsztyna za-
prasza do udziału w realizowanym w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-
2021- Warmia i Mazury” projektu, pn. Giżyckie Muzeum Cyfrowe „W DRODZE ...”. 
Program ten jest ogólnopolskim przedsięwzięciem Narodowego Centrum Kultury.  

Na terenie naszego  regionu program prowadzi Centrum Edukacji 
i Inicjatyw Kulturalnych. Celem giżyckiego projektu jest zgromadzenie i 
swoista inwentaryzacja zasobów kulturowych naszego miasta i okolic.

Muzeum to miejsce, w którym gromadzi się rzeczy ważne. Takie, 
jakie chce się zachować na przyszłość i takie, o których chcielibyśmy, 
by wiedzieli też inni, dlatego zależy nam na wiedzy o zdarzeniach, rze-
czach i obrazach - najdawniejszych, a jeszcze pamiętanych. Przede 
wszystkim chcemy poznać historię ludzi starszych, którzy przechowują 
w pamięci wspomnienia sprzed wielu lat. Dlatego zapraszamy wszyst-
kich chętnych, by opowiedzieli Nam o zdarzeniach, które przeżyli, albo 
o takich, o których im opowiedziano - o dzieciństwie, zabawach, oby-
czajach, o tym jak się kiedyś żyło, o wojnie, o tym jak ludzie osiedlali się 
na Mazurach, jak wyglądały czasy powojenne. Szukamy starych zdjęć, 
dokumentów, zachowanych starych przedmiotów, szczególnie tych, z 
którymi wiążą się jakieś opowieści.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie. 
Dodatkowe informacje:

Ryszard Michalski, tel: 89 513 17 46, 
e-mail: ryszardmichalski44@gmail.com

Marta Dąbrowska tel. 502 058 756, 
e- mail: mlodakultura@wp.pl

Niestety, to już pewne. Organizatorzy Mazury AirShow oficjalnie 
poinformowali, że tegoroczna edycja imprezy nie odbędzie się. To już 
kolejny rok, kiedy z powodu koronawirusa, nie będziemy podziwiać naj-
lepszych pilotów w akcji. Giżycka impreza przyciągała w sierpniu na 
plażę miejską tysiące miłośników podniebnych akrobacji.   

W dniach 7-8 sierpnia odbyłaby się już 22. edycja Mazury AirShow. 
Organizatorzy pokazów, już dawno temu uznali, że brzeg jeziora Nie-
gocin, Ekomarina i Wzgórze św. Brunona to najlepsze miejsce do po-
dziwiania widowiskowych pokazów lotniczych. Zresztą, kto był, ten wie. 
Tych, którzy nie byli pozostaje zaprosić za rok. Miejmy nadzieję, że już 
bez tak nieprzyjemnych niespodzianek. 

Bez samolotów
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W ostatni weekend czerwca na plaży miejskiej mieliśmy okazję 
posłuchać doskonałych koncertów, które rozgrzały publiczność 
do czerwoności. Giżycko udowodniło, że potrafi się dobrze bawić, 
pretendując tym samym do tytułu stolicy nie tylko żeglarskiej, ale 
również wakacyjnej zabawy.

Ze sceny popłynęły utwory z repertuaru Anny Jantar oraz Krzy-
sztofa Krawczyka w wykonaniu Dagmary Kajdel oraz Adama Chroli. 
Wystąpił również Marcin Klimczak z zespołu Magma, a na zakończenie 
pierwszego wieczoru koncertowego, po raz pierwszy po pandemicznej 
przerwie, na scenie zagościł kabaret Koń Polski.

Drugi dzień imprezy stał pod znakiem energetycznej muzyki           
tanecznej z lat 80. i 90. Od samego początku z wielkim przytupem 
rozpoczął zespół Lunaria, który został wywołany na scenę po raz drugi 

Gorące rozpoczęcie lata
przez rozentuzjazmowaną publiczność. Podobnie Sabina Jeszka nie 
mogła zejść ze sceny bez bisów. Tego wieczoru wystąpił również Martin 
Fitch, Jessica Jean i Shaun Baker oraz Komodo & Thomas Sykes.

Podczas koncertów prowadzona była charytatywna zbiórka na 
rzecz Igora Kamińśkiego. Igorek jest pod opieką Fundacji Pomocy Dzie-
ciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”. Wpłaty można przekazywać 
bezpośrednio na subkonto: 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374, 
tytułem: „1938 pomoc dla Igora Kamińskiego”.

Chłopca można wesprzeć również poprzez zbiórkę na stronie sie-
pomaga.pl siepomaga.pl/igor-kaminski. Akcja charytatywna w Giżycku 
prowadzona jest pod patronatem Burmistrza Giżycka Wojciecha Karola 
Iwaszkiewicza.                   Żaneta Sarnecka-Roch

                         Fot. Archiwum GCK 
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Do sali kinowej Giżyckiego Centrum Kultury zaproszono wielu zna-
mienitych gości. Ciepło wypowiadano się o funkcjonowaniu placówki, 
wracano myślami do bogatej przeszłości oraz spekulowano na temat 
przyszłości Ośrodka, gratulowano sukcesów i składano życzenia

Słowa uznania dla naszej szkoły wyrazili w trakcie uroczysto-
ści m.in.: starosta Powiatu Giżyckiego – pan Mirosław Dariusz 
Drzażdżewski, radna i członek zarządu województwa warmińsko 
- mazurskiego - pani Jolanta Piotrowska, burmistrz Miasta Giżycka 
– pan  Wojciech Iwaszkiewicz, dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależ-
nień w Giżycku – pani Ewa Ostrowska, dyrektor Powiatowego Zespołu 
Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku – pani Małgorzata 
Czopińska, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Gi-
życku – pani Katarzyna Rzeczycka, zastępca wójta gminy Giżycko 
– pani Ewa Sobieska, dyrektor  Alytaus Dzūkijos mokykla – pani Vilija 
Susinskiene i inni. W uroczystościach wzięła udział wyjątkowa osoba 
-  pani Genowefa Potocka, która wraz z mężem, ś.p. Henrykiem, w 
roku 1966 rozpoczęła pracę w klasach specjalnych, które w roku 1970 
przekształcono w Szkołę Podstawową Nr 5 Specjalną. 

Po części oficjalnej zaprezentowano niezwykle bogaty i ciekawy 
montaż słowno-muzyczny inspirowany drugą częścią trylogii o Panu 
Kleksie. Autorkami scenariusza, choreografii, opracowania muzycz-
nego i reżyserii były panie: Iwona Duda, Katarzyna Kwiatkowska, 

Złoty jubileusz „Piątki”
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy obchodził niedawno 50-lecie swojego istnienia.

Marzena Orłowska we współpracy z innymi pracownikami placówki. Z 
wielkim zaangażowaniem zaprezentowali go uczniowie szkoły.

Po głównej uroczystości dyrektor  SOSW w Giżycku – pani Justy-
na Maletak, zaprosiła przybyłych gości w podróż po szkole. Placówka 
została udekorowana tematycznie, zgodnie z książkowymi podróżami 
Pana Kleksa - każde piętro przedstawiało inną krainę. Wielkim zainte-
resowaniem cieszyło się szkolne muzeum, w którym zaprezentowano 
stare fotografie, dzienniki, kroniki oraz  przedmioty, które pamiętają 
czasy kałamarza i wiecznego pióra. Kolejnym ciekawym miejscem w 
szkole  była sala kinowa, gdzie odtwarzano stare filmy pochodzące ze 
szkolnych zbiorów. Specjalnie na tę okoliczność wiele z nich zostało 
przegranych z kaset VHS na płyty CD. 

Uroczystość nie odbyłaby się bez osób, które mają wielkie serce. 
Dziękujemy kamerzyście – panu Kamilowi Koletyńskiemu, dyrektor 
Giżyckiego Centrum Kultury - pani Marcie Dąbrowskiej oraz harce-
rzom z kadry szczepu Asgard za pomoc w organizacji tego znamieni-
tego wydarzenia.

Koordynatorem obchodów była pani Katarzyna Cedrowska, na-
tomiast wspólna praca pracowników szkoły przyczyniła się do uświet-
nienia i sukcesu wszelkich podjętych działań związanych z obchodami 
jubileuszu.

Fot. Anna Tunkiewicz
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Przy takiej okazji nie potrzeba wielu słów. Wytrwania w małżeń-
stwie nie uhonorują też żadne kwiaty, nagrody, medale. Najważniejsze 
jest bowiem wspólne szczęście, przywiązanie, zrozumienie i miłość. 
Sześciu parom z Giżycka ta sztuka „bycia razem” udała się nad wyraz. 
W połowie czerwca, burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwasz-
kiewicz wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Państwu 
Wilczyńskim nie udało się doczekać tej chwili razem. Pozostałe pary 
odebrały nagrodę z rąk włodarza miasta podczas wyjątkowej i nieco-
dziennej uroczystości. Redakcja: „Mojego Giżycka”: przyłącza się do 
życzeń dalszych wspólnych lat.                Fot. Justyna Maciejewska-Kucfir

Na dobre i na złe. Byle razem...

Ewa i Leszek Fajferowie

Zuzanna i Józef Wachulscy

Krystyna i Stanisław Juszczukowie

Maria i Bogdan Gruszczyńscy

Wanda i Józef Narbutowie

Jeszcze przed rozpoczęciem wakacji odbyła się pierwsza bezgo-
tówkowa wymiana organizowana przez Fundację ARwena, pod hasłem 
„Przynosisz wynosisz wymień „stare” na „nowe” w Ekomarinie w Giżycku. 
To była doskonała okazja aby odświeżyć swoją garderobę, uzyskać nową 
książkę czy zabawkę dla dzieci i to całkowicie bezgotówkowo, wystarczyło 
przynieść coś w zamian. 

Podczas akcji została zorganizowana zabawa z przerabiania i upięk-
szania koszulek. Oprócz pięknie ozdobionych T-shirtów, na zakończenie 
dzieci otrzymały także słodki upominek.  Na wymianę trafiło dużo zaba-
wek, ubranek dla dzieci, torebek , ubrań damsko – męskich i książek. 
Wszystkie rzeczy, które w ciągu trzech edycji nie znajdą właściciela, prze-
kazane zostaną osobom potrzebującym. 

Akcja społeczna ma na celu uświadomienie - przede wszystkim naj-
młodszego pokolenia -  dbałości o środowisko. Zamiast wyrzucać można 
się wymienić lub oddać swoje rzeczy, ubrania, zabawki  osobom potrze-
bującym.  Poza tym dzieci szybko wyrastają, szybko się nudzą, więc po 
co nadwyrężać swój budżet domowy, jeżeli można się wymienić. Akcja  
skierowana do szerokiego grona odbiorców od malucha do seniora, bo kto 
nie lubi nowości w swojej szafie, nie wydając przy tym ani grosza. 

Szczególne podziękowania należą się Małgorzacie Masiak, Edycie 
Janickiej, Izie Danilczyk, Kamilowi Rynans i naszej kochanej seniorce 
pani Jadzi za pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu wymiany oraz 
Julii Pośrednik, która pokazała, że zwykła biała koszulka nie musi być 
nudna. Pani Ewie Ostrowskiej dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależ-

Nie wyrzucaj, wymień stare na nowe
nień i Integracji Społecznej w Giżycku za obecność i wspieranie na-
szych działań 

Dziękujemy panu Wojciechowi Iwaszkiewiczowi Burmistrzowi 
Giżycka za objęcie akcji patronatem oraz panu Dariuszowi Klima-
szewskiemu kierownikowi portu Ekomarina za dobrą współpracę przy 
organizacji.

Partnerami wydarzenia są Centrum Integracji Społecznej w Giżyc-
ku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku, Centrum Profilak-
tyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

 Zadanie finansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Giżycku. 
Tekst, fot. AEwena
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„Z innej bajki” – pod takim hasłem Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Giżycku zorganizował konkurs plastyczny dla uczest-
ników sąsiednich placówek. Ze względu na panoszącego się po 
świecie wirusa konkurs miał charakter korespondencyjny. Osoby 
biorące w nim udział miały za zadanie stworzyć wizerunek wła-
snej placówki w fantastycznej, bajkowej wersji. Prace mogły być 
wykonane w jednej z trzech kategorii: papieroplastyka, tkanina i 
grafika komputerowa.

Prace konkursowe przysłało jedenaście środowiskowych do-
mów samopomocy. Dwa z nich są spoza naszego województwa, 
co pozwoliło organizatorom używać bezkarnie określenia „ogólno-
polski”. Wszystkie dzieła zostały poddane najpierw długotrwałemu 
i skomplikowanemu procesowi usuwania bakterii oraz wirusów, a 
następnie ocenie jury, w składzie którego znalazł się m.in. Mariusz 
Kędzierski – mieszkający we Wrocławiu fantastyczny człowiek i 
wspaniały artysta, tworzący - pomimo braku dłoni - niesamowi-
te rysunki. Ponieważ jako jedyny członek jury sam zajmuje się 
twórczością plastyczną uczyniono go, za jego zgodą, przewodni-
czącym jury. Skład jury uzupełniły: Marta Dąbrowska – dyrektor 
Giżyckiego Centrum Kultury i Małgorzata Dziawer – dyrektor Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku.

Bajkowy świat jedenastu domów
A oto wyniki konkursu:

Kategoria – Papieroplastyka
I miejsce – pani Celina Baniukiewicz – ŚDS Frombork
II miejsce – pani Olga Nalaskowska –ŚDS Lipniak
III miejsce – pani Joanna Hołubowicz -ŚDS Kowale Oleckie
II kategoria – Tkanina
Format pracy – 40x40
I miejsce – pani Anna Bułak – ŚDS „Dworek” Olsztyn
II miejsce – pani Justyna Wilamowicz – ŚDS Ryn
Wyróżnienie – pani Jolanta Bielaszka – PDS Węgorzewo
ŚDS Police
Format pracy – 25x30
I miejsce – pani Klaudia Styś – PDS Węgorzewo
II miejsce – pani Anna Reczko – ŚDS Kowale Oleckie
Wyróżnienie:
– pani Ewa Kowalczyk – ŚDS Bartoszyce
- pani Renata Ramsz – ŚDS Wronki
III kategoria – Grafika
I miejsce – pan Dawid Żyjewski – ŚDS Ryn 2
II miejsce – pani Agnieszka Kudyk – ŚDS Bartoszyce 3
III miejsce – pani Katarzyna Król – ŚDS Ryn 1.
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Po ulicach Giżycka zacznie już niebawem jeździć autobus elek-
tryczny. W czerwcu został przetestowany przez włodarzy gminy i mia-
sta. Jak podają „testerzy” autobus elektryczny wywarł dobre wrażenie. 
Charakteryzuje się niskim zużyciem energii, dobrymi właściwościami 
trakcyjnymi związanymi z niskim położeniem środka ciężkości. Auto-
busy (Gmina Giżycko uzyskała dofinansowanie do trzech takich pojaz-
dów; miasto ma partycypować w przedsięwzięciu ponosząc koszt wkła-
du własnego) są bardzo ciche. I uwaga! Przejazdy mają być bezpłatne. 

Fot. facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz, fot. archiwum Gmina Giżycko

Elektryczne i ciche, a na dodatek bezpłatne

ONI to nikt inny jak osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 
Chcemy opowiedzieć Wam o koledze z naszej Warsztatowej Rodzi-
ny (a właściwie, to on sam opowie o sobie). Na co dzień Paweł jest 
Uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzysze-
nia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gi-
życku. Warsztat znajduje się w Siedliskach i jest naszym Twórczym 
Zakątkiem. Więcej na https://www.facebook.com/wtzgizycko. 

- Wytrwały i zaangażowany – taki podobno jestem podczas dzia-
łań grupy rekonstrukcyjnej 147. pułku piechoty „Gwardii Twierdzy 
Boyen”.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają wiele pasji i zainteresowań. Wiele też po-
trafią, tylko nie zawsze potrafią to pokazać, albo o tym opowiedzieć. Możemy im pomóc...

Z cyklu #ONIPOTRAFIĄ - Historia to moje hobby, grupa rekonstrukcyjna to sposób na wol-
ny czas, bycie po prostu sobą, komunikację między ludźmi. 

- To także zabawa i nowe wyzwania (brałem udział jako rekonstruk-
tor w filmach historycznych, np. „Stulecie Winnych”, „Niezłomni”). 

- To jednak również ciężka praca: nad dalszym rozwojem, dbanie 
o dioramy historyczne, poprawianie szczegółów mundurowych, zdo-
bywanie wiedzy na ten temat.

- Poza tym jestem też członkiem Związku Narodowych Sił Zbroj-
nych okręgu Warmińsko – Mazurskiego. 

- Mimo prac z tym związanych nie brakuje mi zapału.
Do zobaczenia podczas jednego z wielu działań kulturalnych pro-

mujących nasze miasto i nie tylko.                          Paweł
         Zdjęcia: Hubert Sikorski, Kamil Rogowski
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Zanim wybierzesz któregoś z nas…
Te i wiele innych psów czekają na swój dom i swojego człowieka. Historia każdego z nich jest inna, podobnie jak różne są 
ich charaktery, sposoby zachowania, nastawienie do ludzi, innych zwierząt, małych dzieci. Warto przed podjęciem decyzji 
zapoznać się z psem, posłuchać o jego losach. Pozwoli to uniknąć rozczarowań, w wyniku których ucierpi głównie niechcia-
ny i ponownie porzucony czworonóg. 
Psy znajdują się w schronisku w Bystrym koło Giżycka. Po informacje prosimy dzwonić pod numer telefonu  609 693 457.  
                                          Fot. Schronisko Bystry pieski do adopcji

A tak, pożegnał się przed odjazdem do nowe-
go domu Miki.

Riko, 7-letni, spokojny średni piesek, ufa lu-
dziom i nie kłóci się z innymi pieskami.

Sońka, 6-letnia mała sunia, wesoła i energicz-
na, trochę nieśmiała w stosunku do obcych. 
Jak kogoś bliżej pozna, będzie najwierniej-
szym przyjacielem.

Milusia wyleczona z babeszjozy, po zabiegu operacyjnym (miała złamanie wieloodłamowe ko-
ści piszczelowej) staje już na nóżkę i powoli nabiera wagi. Już niedługo będzie gotowa do adop-
cji. Jest wspaniałą delikatną sunią, która za okazaną miłość odwdzięcza się stokrotnie.

Aura,13-letnia duża sunia. Energiczna, pełna 
chęci do zabawy i bardzo sympatyczna.

Kinga, 10-letnia suczka, bardzo miła i po-
słuszna, w pełni oddana swoim opiekunom.  
Wymaga pewnego siebie opiekuna.

Szczęściarze, którzy znaleźli nowe domy: Alfa i Kora.
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GIŻYCKO, AMFITEATR TWIERDZY BOYEN
ZAPRASZA

Kabaret Moralnego
Niepokoju

nowy program: Za długo
panowie byli grzeczni

8.08, godz. 20.00

20-lecie
Kabaretu

Neo-Nówka
20.08

godz. 20.00

BILETY: ADRIA-ART.PL

Drodzy Państwo, nasza krzyżówka robi sobie wakacyjną przerwę. Zapraszamy już we 
wrześniu, podając jeszcze rozwiązanie z poprzedniego numeru.
Hasło ostatniej, przedwakacyjnej krzyżówki rozwiązało poprawnie 20 osób.  Brzmiało 
ono MOJE GIŻYCKO. Dziękujemy za nadesłane odpowiedzi, nagrodę otrzymuje p. Iwona 
(zapraszamy po odbiór nagrody do sekretariatu GCK szczegóły w wiadomości mailowej). 
Gratulujemy!

Krzyżówka wraca po wakacjach
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Na pierwszy weekend wakacji czekali z niecierpliwością nie tylko 
nauczyciele i uczniowie. W sobotę 26 czerwca 2021 r. w sali konferen-
cyjnej Ekomariny odbyła się długo oczekiwana  Giżycka Konferencja 
Ornitologiczna. Miłośnicy ptaków mieli zagwarantowany sześciogodzin-
ny serial złożony z wielu ciekawych wystąpień, prezentacji i wykładów. 
Nic dziwnego, że na spotkanie to ściągnęło wielu „ptasiarzy” i „ptakolu-
bów” nie tylko z okolic Giżycka, ale z całego województwa. Jak zwykle 
klasą samą w sobie był Marcin Kostrzyński – przyrodnik znany z pro-
gramów telewizyjnych i kanału na YouTube „Marcin z lasu”. Brawurowy 
i barwny przekaz o mieszkańcach lasów okraszony żartami i humorem 
po raz kolejny podbił serca widzów. O najciekawszych obserwacjach 
ornitologicznych w 2020 r. w regionie Warmii i Mazur opowiedział z kolei 
lokalny ornitolog – Krzysztof Jankowski z Olsztyna. Czy ktoś się spo-
dziewał, że na terenie naszego województwa jest szansa na spotkania 
z takimi gatunkami, jak ohar, szczudłak, ślepowron, czy orzeł przedni? 
Okazuje się, że przy odrobinie szczęścia można i u nas zaobserwować 
tak rzadkie gatunki. Marek Kominowski i Monika Klimowicz – Komi-
nowska (rzeczniczka prasowa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony 
Ptaków) w swoim wystąpieniu udzielili wielu porad i wskazówek doty-
czących możliwości udzielania pomocy rannym lub chorym ptakom. Dr 
Jacek Betleja opowiedział o niepospolitym i tajemniczym ślepowronie, 
natomiast dr hab. Marcin Polak przedstawił rzadkie gatunki ptaków 
występujące na Lubelszczyźnie oraz najnowszy stan wiedzy na temat 
zachowań skrytych bąków. Poza ciekawymi wykładami i prezentacjami 
na uczestników konferencji czekało wiele atrakcji i niespodzianek. W 

Ptakoluby zadowolone czasie przerwy zostały przeprowadzone konkursy rozpoznawania ga-
tunków ptaków po opisach. Osoby, które najszybciej rozwiązały zagad-
ki otrzymały atrakcyjne nagrody  - obrazy z ptakami autorstwa znanego 
ilustratora wydawnictw przyrodniczych - Dawida Kilona ufundowane 
przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie 
oraz książki przekazane przez wydawnictwo Klubu Przyrodników. Z 
kolei wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali pamiątkowe kubki oraz 
torby z gadżetami. Upominki zostały przekazane przez lokalne firmy – 
Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS oraz Estyma Electronics. 
Giżycką Konferencję Ornitologiczną zorganizowało Stowarzyszenie 
Miłośników Mazurskiej Przyrody. Zadanie zostało sfinansowane ze 
środków Urzędu Miejskiego w Giżycku. Już czekamy na kolejną edy-
cję!!!!                                  Fot. Krzysztof Pawlukojć
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Młodzież z Branżowej Szkoły w Giżycku podczas dwudniowe-
go szkolenia pt. „Chcę zostać baristą” organizowanego przez OHP 
zdobyła nowe umiejętności baristyczne. Nauczyła się rozpozna-
wania gatunków kaw, zasad obróbki cieplnej ziaren kawy, metod 
prawidłowego przechowywania i rozpoznawania regionu świata z 
jakiego kawa pochodzi. Trener Karol Kraszewski zapoznał 
uczestników z obsługą młynka oraz metodami wykonywania efek-
townych wzorów na powierzchni kawy lanych z ręki, rysowanych 
szpikulcem lub malowanych czekoladą. Finalnym efektem zajęć 
była oczywiście prawidłowo przygotowana kawa. Młodzież przyrzą-
dzała: cappuccino, latte macchiato, kawy alternatywne wg prawidło-
wych przepisów z zachowaniem gramatury, gradacji mielenia kawy, 
prawidłowej temperatury zaparzania oraz czasu. 

Gastronomia w Giżycku potrzebuje zapalonych do pracy          

Przybyło baristów i spawaczy
baristów. Szkolenie z pewnością ułatwi młodzieży znalezienie od-
powiedniego dla siebie stanowiska. 

Ale to nie koniec. W Giżycku przydadzą się też wyszkoleni 
spawacze. Dobiega końca kurs zawodowy „ Spawanie blach i rur 
spoinami pachwinowymi metodą TIG 141” realizowany w Młodzie-
żowym Centrum Kariery w Giżycku. W ramach ścisłej współpracy z 
Hufcem Pracy do kursu zostało zrekrutowanych 3 uczestników oraz 
2 absolwentów OHP. Podczas zajęć uczestnicy zdobywali  wiedzę 
na temat BHP, metod i technik spawania oraz budowy i użytkowania 
urządzeń spawalniczych. Udział w bezpłatnym kursie organizowa-
nym przez OHP da młodym kursantom  możliwość zdobycia nowych 
doświadczeń oraz podniesienia swoich kwalifikacji w zawodzie, któ-
ry w naszym regionie zakwalifikowany jest do zawodów deficyto-
wych.               Fot. Arch. OHP

Intensywnym szkoleniem rozpoczęła się przygoda Giżyckiego 
UTW z Radiem SoVo. Przyszli dziennikarze pod profesjonalnym okiem 
redaktor naczelnej Magdaleny Janczewskiej poznawali podstawy 
dziennikarstwa, uczyli się pracy z dźwiękiem, montażu audycji i tworze-
nia filmów. Zespół redakcyjny giżyckiego oddziału Radia SoVo tworzą 
wolontariusz - słuchacze Giżyckiego UTW – Jolanta Brzuszkie-
wicz – lider grupy, Zygmunt Soberski, Grażyna Pelc, Maria Gam-
dzyk, wspierają ich Mariusz Kuncer, wykładowca GUTW i Prezes 
Fundacji Kuncer Teatralnie oraz dyrektor GUTW Ewa Ostrowska. 

Przyszli dziennikarze zapraszają do współpracy. W swoich au-
dycjach planują poruszać ważne tematy lokalne, które mają swoje 

Radio SoVo już nadaje odzwierciedlenie na skalę ogólnopolską, gdyż radio dostępne jest w 
całym kraju a także za granicą. 

„SoVo – dostępne radio internetowe” to innowacyjny projekt któ-
rego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych. 
Projekt oparty jest na uznanej w Europie dobrej praktyce Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
(PSONI). Głównym liderem jest Fundacja Pro Cultura. W Polsce po-
wstało 30 oddziałów radia, w tym 15 senioralnych. Od czerwca ekipa 
radiowa w Giżycku już działa i wkrótce pojawią się pierwsze audycje, 
które pojawią się na stronie www.radiosovo.pl.

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

www.centrumprofilaktyki.pl (http://www.centrumprofilaktyki,pl)
tel. 87 429 13 36
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- 11 lipca odbędą się planowane i 
przygotowywane wspólnie z Panią dr 
Jadwigą Borkowską-Żurek uroczysto-
ści z okazji 77. rocznicy walk o Wilno. 
Pani Jadwiga z pieczołowitością pielę-
gnowała pamięć o tamtych czasach i 
w pięknych rozmowach przekazywa-
ła nam relacje w swoich osobistych 
wspomnieniach. Msza Święta w inten-
cji poległych żołnierzy Armii Krajowej 
walczących o wyzwolenie Wilna w 
lipcu 1944 roku tradycyjnie – w Ko-
ściele pod wezwaniem św. Kazimierza 
Królewicza w Giżycku w niedzielę (11 

lipca) o godz. 10.30. We Mszy św. udział wezmą przedstawiciele władz samo-
rządowych, sztandar 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, przedstawiciele 
wojsk oraz żołnierze wraz z rodzinami, członkowie Zarządu Oddziału Towarzy-
stwa Przyjaciół Grodna i Wilna, kombatanci reprezentujący Światowy Związek 
Żołnierzy AK Koło w Giżycku, Związek Sybiraków i stowarzyszenie Polskich 
Dzieci Wojny, Związek Harcerstwa Polskiego i mieszkańcy Giżycka, a wśród 
nich dawni mieszkańcy Wilna. Zapraszamy w imieniu ś.p. Pani Doktor - takimi 
słowy żegna panią Jadwigę Borkowską-Żurek burmistrz Giżycka Wojciech Ka-
rol Iwaszkiewicz.

A oto słowa pożegnania ze strony pani Ireny Berentowicz, Naczelnik Mia-
sta Giżycka w latach 1975-1981, twórczyni Towarzystwa Miłośników Ziemi Gi-
życkiej oraz Koncertów Organowych w kościele Ewangelickim.

Pamięci  Wisi  Żurek
Pani Doktór  Jadwiga  Borkowska Żurek  pochodziła z Wileń-

szczyzny.
Urodziła się w Wilnie w  dniu 5 sierpnia 1932 roku, w przyszłym  roku 

obchodziłaby już 90— lecie swojego pracowitego życia.
Kiedy po wojnie odbywała się wielka repatriacja Polaków z zajętej przez 

sowietów ziemi Wileńskiej Rodzina dr Jadwigi Żurek trafiła  na Mazury na tak 
zwane  ziemie odzyskane.  Przystankiem docelowym okazało się  Giżycko, 
gdzie zamieszkała pani  doktór z rodzicami i trójką rodzeństwa. Miała dwóch 
braci i siostrę. 

W Giżycku ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyń-
skiego   a następnie  kształciła się w Akademii Medycznej w Białymstoku.  Po 
uzyskaniu dyplomu lekarza w 1959 roku  rozpoczęła pracę w giżyckim szpitalu. 
Także tutaj w Giżycku założyła rodzinę, poślubiając  kolegę  lekarza dra Mie-
czysława  Żurka. W roku 1961 na świat przyszedł syn Piotr, który poszedł w 
ślady rodziców i jest dzisiaj  cenionym lekarzem.

W niedługim czasie pracy w giżyckim  szpitalu  ukierunkowuje swoja pracę 
zawodowa w robieniu specjalizacji  z okulistyki. Wówczas w Giżycku nie było 
ani jednego lekarza  okulisty.  Wielkie braki  w  zakresie kadry lekarskiej   zmu-
szały  wtedy specjalistów   do wytężonej  nadmiernej pracy. Była  dłuższy  czas 
jedynym  okulistą na powiat  giżycki i gołdapski.

Oprócz wielkiego oddania swojej pracy  zawodowej pani dr Jadwiga Żurek 
miała  w sobie  wielką  pasję społecznego działacza. Przez wiele lat pełniła 
funkcje  radnej,  pełna  troski o rozwój naszego  miasta. Potrafiła nawiązywać  
kontakt z wieloma mieszkańcami, występować w ich interesie, pomagać w za-
łatwieniu wielu istotnych spraw  i wnioskować w kwestiach związanych z kie-
runkami  rozwoju służby zdrowia i poprawą  opieki  medycznej  mieszkańców.

Szczególną aktywność wykazała  w latach przemian społecznych w na-
szym kraju. Brała udział w pracach  komisji zdrowia  Solidarności. Wielokrotnie  
jeździła do  Gdańska, gdzie pod kierunkiem  Lecha Wałęsy  wypracowywano 
kierunki  zmian w służbie  zdrowia.  Kiedy w kraju  ogłoszony  został  stan wo-
jenny, a w pobliskiej Gołdapi internowane  były działaczki  „Solidarności”  pani 
dr Jadwiga była jedynym  i głównym łącznikiem tych  kobiet z ich rodzinami i 
bliskimi. Jeździła do Gołdapi przewożąc listy i wiadomości, pomagała  zabrać  
chore do giżyckiego szpitala udzielając  wszelkiej pomocy przyjeżdżającym z 
odległych części  kraju krewnym i bliskim.

Pani Jadwigo, będzie nam Pani brakowało…
Nie żyje Jadwiga Borkowska-Żurek. Z wieloletnią okulistką, prezes Zarządu Oddziału Towarzystwa Przyjaciół 
Grodna i Wilna, prezes Wojewódzkiego Zarządu „Solidarności” Ochrony Zdrowia w Suwałkach radną Rady 
Miejskiej w Giżycku I kadencji (1990-1994), aktywną członkinią Powiatowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Powiatu Giżyckiego II kadencji (2018–2021) żegnają się bliscy, znajomi, władze miasta i powiatu.  

W szczególnej  pamięci wielu mieszkańców Giżycka pozostanie Jej  spo-
łeczna działalność w  roli  Prezesa Towarzystwa  Przyjaciół  Grodna  i  Wilna. 
Przez ponad  20 lat skupiała  wokół  siebie  grono  starych „wilniuków”, żyją-
cych  wspomnieniami rodzinnych stron. Organizowała dla nich wiele spotkań, 
odczytów przypominających dzieje historii, kulturę wileńską,  walki  polskiego 
podziemia o wolność Wilna.  

To dzięki jej wysiłkom i kontaktom z  Wilnem zapewniła mieszkańcom na-
szego miasta  coroczną  imprezę  znaną od lat pod  nazwa  „Wileńskie  Kaziu-
ki”.  Sprowadzała liczne  Zespoły  Artystyczne,  stoiska z palmami, można było 
kupić prawdziwy chleb wileński.  Ukazywała ludziom  historyczne walki Armii 
Krajowej w Wilnie organizując we współpracy z władzami naszego miasta i 
wojskiem każdego roku w lipcu uroczysta  Mszę Świętą poświęconą  pamięci 
poległych żołnierzy AK.  Publikowała w Gazecie Giżyckiej artykuły ukazujące 
historie walk o wyzwolenie Wilna.

Wiele można powiedzieć o działalności dr Jadwigi  Żurek  na rzecz or-
ganizacji harcerstwa w Grodnie  i Hoży.   Z pewnością  wiele osób pamięta   
organizowanie  w Giżycku wypoczynku dla  grup harcerskich  z Hoży,  przygo-
towywanie paczek świątecznych dla ubogich rodaków z   okolic  Grodna.

Ślady  Jej  społecznego  działania na rzecz zachowania w pamięci historii, 
kultury, obyczajów  ukochanej   Wileńszczyzny  na wiele lat  pozostaną  we 
wdzięcznej  pamięci  mieszkańców naszego miasta.

Cześć  Jej  pamięci!
Irena   Berentowicz

Panią doktor pożegnała też Jolanta Piotrowska, wice-
marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

Odeszła Pani doktor Jadwiga Borkowska - Żurek, lekarz okulista, wielolet-
nia Prezes giżyckiego Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna, wielka patriotka, 
zakochana w rodzinnym Wilnie, ale i w Mazurach, Giżycku, gdzie przyszło Jej 
spędzić większość życia. Panią doktor znałam od dziecka, znały się nasze 
rodziny, mój śp. Tata też był zaangażowany w działalność Towarzystwa. Jej 
miłość do Wilna była nadzwyczajna. Pamięć o Wileńszczyźnie, o kulturze, tra-
dycjach kresowych starała się zaszczepić młodszym pokoleniom, organizując 
patriotyczne uroczystości czy doroczne Kaziuki, kiedy to wybrzmiewały nuty 
pięknych pieśni czy wesołych piosneczek o Wilnie, Wilii, wileńskich tradycjach, 
recytowano wiersze o Ostrej Bramie, nie brakowało ludowych tańców, wileń-
skich palm, obwarzanków, kwasu chlebowego czy charakterystycznego ciem-
nego chleba... 

Pani doktor napisała swego czasu swoje wspomnienia zatytułowane „Na-
sza Ziemia”, które mi podarowała. Czytam w nich o wileńskim dzieciństwie, 
okrutnych czasach wojny, podróży wagonem towarowym na Mazury. Bezcenne 
wspomnienia, które ostatnio całkiem przypadkiem wpadły mi w domu w rękę. 
Przypadek? Pani doktor odeszła, ale pozostawiła po sobie wielką pracę, zaan-
gażowanie, wielką miłość do Wileńszczyzny, którą zaszczepiała wszystkim wo-
kół. Kochała też Giżycko, bardzo angażowała się w sprawy miasta. Na zawsze 
pozostanie w naszej pamięci. Pani Jadwigo, spoczywaj w pokoju..

Fot. nagłówek: UM Giżycko mojegizycko.pl / K. Karolska
Fot. Arch. Jolanty Piotrowskiej

Panie Irena Berentowicz (po lewej) i Jolanta Piotrowska (w środ-
ku) w piękny sposób wspominają panią Jadwigę Borowską-Żurek 



21WAKACJE

Zaczęły się wakacje, zatem przeprawa mostem obrotowym to wy-
zwanie nie tylko dla turystów. Przypominamy, że na drogach dojazdo-
wych do mostu, funkcjonują cyfrowe zegary, informujące kierowców o 
aktualnej sytuacji mostu (otwarciu bądź zamknięciu).

Do 31 sierpnia 2021 r., most otwierany będzie dla ruchu wodnego i 
przejezdny dla ruchu kołowego w niżej wymienionych godzinach:

ŻEGLARZE
    8.05  –    8.25
  10.35   –  11.05
  12.05   –  12.55
  13.35   –  14.25
  16.35   –  17.55
  18.35   –  18.55

KIEROWCY
    8.30   –  10.30
  11.10   –  12.00
  13.00   –  13.30
  14.30   –  16.30
  18.00   –  18.30
  19.00   –    8.00

Od listopada do marca most będzie zamknięty dla ruchu wodnego.
Pojazdy i jednostki pływające uprzywilejowane, biorące udział 

w akcjach ratunkowych będą przepuszczane, a most będzie dla nich 
otwierany i przejezdny poza ustalonymi godzinami, zarówno dla ruchu 
kołowego jak i wodnego.

Kontakt telefoniczny do obsługi mostu – w celu uzgodnienia otwar-
cia: 726 888 878.

Zarządzający obiektem – Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku – 
kontakt w sytuacjach awaryjnych: 693 979 706.

Istnieje możliwość uzyskania pamiątkowej pieczęci, będącej po-
twierdzeniem obecności na moście obrotowym w Giżycku. Stempel 
dostępny jest u kierownika przeprawy.               Informacja: zdpgizycko.pl

Wakacyjny rozkład jazdy 

W Giżycku ruszyły darmowe zajęcia z Nordic Walking w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Chodzę, bo lubię Giżycko”. Organizatorzy zapra-
szają w każdą sobotę o godz. 9.00 do Lasu Miejskiego. Zbiórka  na par-
kingu. Trening trwa ponad godzinę i zawsze zaczyna się rozgrzewką 
oraz nauką techniki Nordic Walking. Treningi prowadzi pani Iza Parsz-
czyńska, instruktor z wieloletnim doświadczeniem. 

                          Fot. Archiwum I. Parszczyńska

Chodzę, bo lubię… Giżycko

Cztery Polskie miasta: Gdańsk, Giżycko, Opole 
oraz Lublin – jednoczą siły i wspólnie zapraszają tury-
stów do zwiedzania swoich największych atrakcji. Trip-
Pass to zupełnie nowa, innowacyjna karta turysty zawierająca pakiety 
darmowych wejść oraz zniżek do kilkudziesięciu atrakcji położonych 
we wszystkich miastach uczestniczących w projekcie. Koszt karty to je-
dynie 5 zł, a dzięki niej możemy taniej korzystać z takich obiektów, jak: 
Amber Skye Gdańsk, Boyen Water Park w Giżycku, Muzeum Polskiej 
Piosenki w Opolu, czy też wybrać się na spacer z przewodnikiem po 
Lublinie. Kartę turysty można kupić za pośrednictwem strony trippass.
pl. Tam znajduje się także pełna baza ulg i rabatów w poszczególnych 
miastach. Lista miejscowości TripPass będzie się powiększać! 

                                            Grafika: trippass.pl 

Amber Skye za 5 złotych
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Ratowali i ratują, teraz czas na nas

W dzień pikniku byli z nami:
• Aneta Łukasik i Monika Surdykowska - OGROMNE SERCE, wkład i organiza-
cjię Pikniku. Jesteście WIELKIE
• Katarzyna Mirska i Andrzej „JĘDKER” Wawrykiewicz - prowadzenie pikniku 
oraz licytacji voucherów
• Impart DJ - oprawa muzyczna całego wydarzenia
• Prosto z Młynka - „Ratunkowa Kawa”, „Pączki S.O.S.”,warsztaty lizaków, 
ciastka i zapas lemoniady
• Miasto Giżycko - udostępnienie terenu w Ekomarina Giżycko, scena i leżaki 
z Giżyckie Centrum Kultury 
• Pac-Tur Krzysztof Szkudlarek - dostarczenie i odtransportowanie sceny
• Fotelove cafe&bistro, Pod Pretekstem, Pasaż Club&Food - Bardzo DUŻA po-
moc w organizacji, dania, przekąski oraz obsługa przy stoiskach.
• Susharnia - stoisko z sushi i obsługa
• PodKładka RestoBar, Tawerna Marina - pizza oraz przekąski
• Bar Omega - przepyszne polskie smaki w postaci smalcu, pierogów oraz ciast
• Sękacz „Mark” - sękacze znane w całej Polsce
• Cukiernia U Adama Adam Kajetanowicz - cała zamrażarka lodów
• Sklep Puls Giżycko, Ilkas - Zakupy Online Giżycko - kiełbasa na grilla
• Piekarnia w Gajewie - chleb do grilla
• Hotel St. Bruno - użyczenie stołów cateringowych
• Gwarek - Centrum Aktywnego Wypoczynku - dmuchańce i atrakcje dla naj-
młodszych
• Dream boats - rejsy dwoma łodziami
• 411 kompania w 41 batalionie lekkiej piechoty z Giżycka - stoisko z pokazem 
broni wojskowej
• Wody Polskie - stoisko z grami edukacyjnymi dla dzieci oraz prowadzenie 
konkursów na scenie
• Warmińsko-mazurski oddział straży granicznej w Kętrzynie oraz placówka 
straży granicznej w Węgorzewie - pierwsza pomoc i pokaz sprzętu

Giżyckie Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe stoi na stra-
ży bezpieczeństwa na wodzie. Zawsze gotowe, zawsze czuwające. 
Pandemia koronawiruwsa była jednak dla MOPR bezlitosna. Ratow-
nicy wodni znaleźli się w dramatycznej sytuacji finansowej. Piknik z 
kołem ratunkowym to jedna z akcji, która miała wesprzeć MOPR. I udał 
się znakomicie. Był rodzinny festyn połączony z edukacją i zbiórkami 
funduszy na sprzęt ratowniczy. 

Pięknie podsumowali to samo ratownicy, zamieszczając na swojej 
stronie znamienne słowa: „Nie skarby są przyjaciółmi, ale przyjaciel 
skarbem”. Podziękowali przy tym wszystkim, którzy przyczynili się do 
sukcesu Pikniku:

• Ango Development - stoisko z materiałem promocyjnym
• Stajnia u Aniuli - przejażdżki kucykami
• Wspinaczkowy Klub Sportowy „Piżmakowe Wiewióry” - ścianka wspinaczkowa
• Robert Ościak z Fiatem 126p w wersji wypoczynkowej
• Boyen Water Park - stoisko z gadżetami dla dzieci

VOUCHERY PODAROWALI
• Fotelove cafe&bistro, Pod Pretekstem, Pasaż Club&Food - 100zł do wykorzy-
stania w każdym z lokali
• PrzewodnicyWedkarscy.pl Damian Doda - całodniowa wyprawa wędkarska.
• Motolotnie Mazury - lot motolotnią
• Mariusz Kaleciak - Trener Personalny - dwa zajęcia indywidualne
• Biegam Bo Lubię - Vouchery na 5 treningów
• Wieczory Kawalerskie,Paintball,Quady Giżycko Mazury Grupa-Azymut - jaz-
da quadem z instruktorem - 90 min
• Mazury Przygoda - lot flyboard na 60min
• MYacht Czarter Mazury - przygoda na skuterach i quadach
• Zarząd dróg powiatowych w Giżycku - wspólne otwarcie zabytkowego mostu 
w Giżycku
• Boyen Water Park - wejście na największy kompleks dmuchanych atrakcji na 
wodzie w Polsce
• Rehabilitacja i Odnowa - 3 masaże relaksacyjne
• Fit - Giżycko Kinga Szostak Wiśniewska - trening z trenerem personalnym
• Mazurski Flaming - 50 zł na zdrowe przysmaki do wykorzystania w lokalu
• Apartamenty & Restauracja Porto - 2 vouchery po 50 zł do wykorzystania w lokalu
• Prosto z Młynka - wspólna kawa z organizatorkami „Pikniku z Kołem Ratun-
kowym”
• Hotel Tajty - voucher na kąpiel w bali z widokiem na jezioro oraz wejście na 
park linowy przy hotelu
• Impart DJ - pokaz sztuk magicznych.

Tekst i fot. www.facebook.com/mopr.mazury 

13 czerwca w Olecku odbyły się Mistrzostwa Mażoretek Polski Pół-
nocno-Wschodniej, organizowane przez Stowarzyszenie Mażoretek 
Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich. Udział w zawodach wziął 
m.in. zespół Mazurianki - połączone grupy z Giżycka i Węgorzewa. 
Był to dla nich debiut na zawodach rangi mistrzowskiej na żywo i od 
razu „wskoczyły” na podium zdobywając złoto oraz srebro w swoich 
kategoriach. 

O tytuł Mistrza Polski Północno-Wschodniej rywalizowało 20 ze-
społów z województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazo-
wieckiego. Wśród nich był także zespół Mazurianki, w skład którego 
weszły mażoretki Syrenki z Giżycka i mażoretki Elfy z Węgorzewa. Dla 
giżyckiej części formacji był to powrót na taneczne parkiety po ponad 
dwóch latach przerwy oraz pierwsze mistrzostwa na żywo (wcześniej 
brały udział m.in. w Mistrzostwach Polski w formule online), zaś część 
węgorzewska po raz pierwszy zaprezentowała się na zawodach. 

W kategorii miniformacje mix juniorki Mazurianki zdobyły złoty me-
dal oraz tytuł Mistrzyń Polski Północno-Wschodniej. Srebrny medal 
udało im się wywalczyć w kategorii formacje pompom kadetki. 

Złote Mazurianki To duży sukces, biorąc pod uwagę fakt, iż z powodu pandemii obie 
grupy miały długie przerwy w treningach, a skład ciągle ulegał zmianie. 
W ostatniej chwili udało się połączyć siły tancerek z Giżycka i Węgorze-
wa, żeby móc zaprezentować się na mistrzostwach. 

Zespoły czekają teraz m.in. Mistrzostwa Świata, które z powodu 
pandemii i ograniczeń w podróżach, wzorem roku poprzedniego zo-
staną rozegrane online.                    Tekst. Stowarzyszenie „MazurDance” 
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Giżycka Grupa Regatowa solidnie przepracowała kolejny żeglarski 
miesiąc. W czerwcu zawodnicy znad Niegocina stanęli na starcie w 
regatach w Poznaniu, Gdyni, Pucku, Iławie, Siemianówce, Zegrzu, da-
lekiej Czarnogórze oraz oczywiście w rodzinnym Giżycku. 
Oto medaliści:
Puchar AZS w Poznaniu 1-3.06 
Michał Sudnik 1 miejsce w klasie Techno 4.0 open 
Ida Wojtas 1 miejsce w klasie Techno 4.0 dziewczynek 
Hanna Cejko 3. miejsce w klasie Techno 7.8 dziewcząt
Puchar Prezydenta Miasta Gdyni 4-6.06 
Rafał Pogorzelski/Filip Fajfer 3 miejsce w klasie 420 
Stanisław Klimaszewski 1 miejsce w klasie Laser Standard  
Hanna Borkowska 1 miejsce w klasie Laser 4.7 dziewcząt
Regaty Pomarańczowe w Iławie 5-6.06 
Miłosz Ciechanowicz 1 miejsce w klasie Optimist gr. B open  
Antonina Dziekańska 3 miejsce w klasie Optimist gr. B dziewcząt 
Helena Fursewicz 1 miejsce dziewczynek do lat 9
Dometic Puchar Trzech Ryb w Giżycku 11-13.06 
Miłosz Ciechanowicz 1 miejsce w klasie OPP B chłopców
Puchar Pucka 11-13.06 
Stanisław Klimaszewski  1 miejsce w klasie Laser Standard 
Stanisław Konarzewski 3 miejsce w klasie Laser Radial
Puchar Żubra na Zalewie Siemianówka 19-20.06 
Miłosz Ciechanowicz – 2 miejsce w klasie Optimist gr. B open 
Antonina Dziekańska - 1 miejsce w klasie Optimist gr. B dziewczynek 
Zosia Kuszewska - 3 miejsce w klasie Optimist gr. B dziewczynek  
Weronika Grala – 1 miejsce w klasie Optimist gr. A dziewczynek  
Maja Horoszkiewicz - 2 miejsce w klasie Optimist gr. A dziewczynek
Puchar Polski Centralnej Zegrze 18-20.06 
Konstanty Sawicki 1 miejsce w klasie Laser Standard
W wyniku przeprowadzonych eliminacji krajowych do Mistrzostw Polski 
w sprintach w klasie 420 zakwalifikowało się siedmiu naszych zawod-
ników: Rafał Pogorzelski, Adam Turczynowicz, Marcel Kurjańczyk, Do-
minika Grala, Mikołaj Merkler, Mateusz Gigielewicz, Patryk Chełkowski.
Troje zawodników klas olimpijskich zakwalifikowało się i wystartowało 
w Mistrzostwach Europy, które odbyły się w Czarnogórze (11-18.06) - 
zajęli tam następujące miejsca: Tomasz Trajnowicz 31 m. (6 U19) w 
klasie Laser Standard, Wojciech Klimaszewski 42 m. w klasie Laser 
Standard oraz Julia Rogalska 15 m. w klasie Laser Radial. W pozosta-
łych klasach eliminacje do imprez głównych są w toku.
Młodzi żeglarze znad Niegocina trenują, cieszą się z sukcesów ... i hals 
za halsem realizują swoje plany. Sponsorami Giżyckiej Grupy Regato-
wej jest PKN ORLEN oraz ENERGA SA. Miasto Giżycko jest Partne-
rem naszych żeglarzy.              Tekst i fot. Giżycka Grupa Regatowa

Giżycka Grupa Regatowa


