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Gorące przywitanie lata

W ogniu i burzy; skwarze i ulewie... Twierdza obroniona.
Strony 12 i 13 Fot. Mariusz Kuliś



2 BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Rok temu jako Miasto Giżycko nabyliśmy szpital, a teraz przystę-

pujemy do zapewnienia kształcenia kadr medycznych. Miło mi bo-
wiem poinformować, że właśnie wykonaliśmy dwa pierwsze bardzo 
ważne formalne kroki do utworzenia giżyckiej filii Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na początek kierunek 
Pielęgniarstwo. 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest wyższą uczel-
nią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła na-
zwę Akademii Teologii Katolickiej (ATK). Od 1999 roku działa już jako 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) 
na mocy Ustawy z dnia 3 września 1999 r. Aktualnie uczelnia kształci 
9 600 studentów i doktorantów na 43 kierunkach studiów, posiada 
13 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 10 uprawnień do 
nadawania stopnia doktora habilitowanego. 

Studia prowadzone w systemie stacjonarnym (studia bezpłatne) 
i niestacjonarnym, zarówno na studiach jednolitych magisterskich, 
studiach pierwszego i drugiego stopnia. UKSW oferuje również moż-
liwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomo-
wych i doktoranckich. 

Aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne pacjentom z wielu po-
wiatów musimy myśleć o kształceniu personelu tak, aby zachować 
ciągłość leczenia. Uniwersytet przychodzi nam w tym z pomocą. Pod-
nosi nie tylko rangę miasta poprzez kształcenie w nim kadr, ale też 
wprost podnosi bezpieczeństwo mieszkańców. Osobą wspierającą tę 
inicjatywę i która wykazała wiele inicjatywy i pomocy jest Pani Se-
nator Małgorzata Kopiczko, za co Jej bardzo serdecznie dziękuję.   

Porozumienie podpisane zostało przez ks. prof. dr. hab. Ryszar-
da Czekalskiego, rektora UKSW oraz przeze mnie i zakłada współ-
pracę przy opracowywaniu, modyfikowaniu i realizowaniu programów 
kształcenia na studiach I i II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. 
Przed nami mnóstwo pracy i formalności, ale chcemy być gotowi na 
rok akademicki 2022/2023. Zrobimy wszystko, aby cały proces prze-
biegł zgodnie z planem i od jesieni 2022 roku do Giżycka powróciły 
tradycje kształcenia w zawodach medycznych. Jest to niezwykle waż-
na… ale i pilna sprawa. 
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AKTUALNOŚCI

W wyobrażeniu tego, co będzie „jutro” pomoże nam plenerowa 
Kapsuła Czasu, która z końcem lipca stanęła na Pasażu Portowym w 
Giżycku. W uroczystym otwarciu plenerowej wystawy udział wzięli: za-
stępca burmistrza Giżycka Cezary Piórkowski oraz prezes Fundacji 
IDEANOVA Wiesław Cholewa.  Na jej oglądanie, a także zapoznanie 
się z pracami przedstawiającymi wizje przyszłości będziemy mieli czas 
do końca września.

Kapsuła Czasu to rzeźba ze złotą kopułą, stworzona przez krakow-
skiego artystę, Aleksandra Rokosza. Projekt inspirowany jest hejnali-
cą Kościoła Mariackiego. Mobilna Kapsuła Czasu to coś zdecydowanie 
innego niż skrzynia zakopana pod ziemią. Celem jej istnienia jest za-
chowanie w pamięci współczesnego wyobrażenia tego, co stanie się 
za 10, 20, 100 lat. Będą to czasy, z którymi mierzyć się będą kolejne 
pokolenia, a Kapsuła połączy tym samym przyszłość z teraźniejszo-
ścią. We wnętrzu tej niezwykłej rzeźby znajdują się prace plastyczne, 
literackie i nagrania tysięcy Polaków, którzy w ten sposób przedstawili 
swoje wyobrażenie świata w 2120 roku. Po raz pierwszy Kapsuła zo-
stanie otwarta po 10 latach. Kolejne co 25 lat, aż do momentu, kiedy 
Kapsule „stuknie” 100 lat.

Wyobraźmy sobie przyszłość
Organizatorzy akcji zapraszają do przesyłania prac za pomocą 

aplikacji  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tworzymy-
krakow.apkapsulabeta3&gl=PL.

W Giżycku można spokojnie pić wodę prosto z kranu. Przekonu-
ją o tym partnerzy kampanii (miasto i Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji) z ambasadorem akcji – Aleksandrą Juszkiewicz na cze-
le. Przypomnijmy, że pani Ola, to nasza lokalna, giżycka zwyciężczyni 
programu MasterChef, która pasję gotowania łączy z upodobaniem do 
działań ekologicznych.

Jak twierdzą organizatorzy akcji, giżycka kranówka nie potrzebuje 
chlorowania ani ozonowania. Wystarczy odkręcić kran i poczekać, aż 
strumień będzie zimny, a zlaną wodę wykorzystać do podlania ogródka. 
To, że giżycka woda jest twarda, co widzimy na dnie swoich czajników, 
to zdaniem naukowców bardzo dobrze. Jej gotowanie powoduje, że 
będzie bardziej miękka, ale pozbawiona równocześnie części minera-
łów – głównie wapnia i magnezu. Dlaczego warto pić wodę z kranu? Bo 
jest smaczna, tania i powoduje zmniejszenie produkcji plastiku. Stąd 
pojawiła się między innymi akcja Tap water – czyli darmowa woda w 
giżyckich restauracjach serwowana prosto z kranu. Kto przyłączył się 
już do akcji?

 
Lista partnerów akcji Czysta Giżycka:

• Browar Chmury
• Tawerna Siwa Czapla
• Restauracja Hotelu Masovia (pakiet wtorek)
• Restauracja i Hotel Wodnik
• Hotel St. Bruno i Restauracja la Bilbioteque
• Apartamenty Porto
• Hotel Tajty
• Restauracja Ośrodka Łabędzi Ostrów
• Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku
• Żukowscy Materiały Budowlane Giżycko
• Hotel Mazury.

Wszystkich zainteresowanych włączeniem się do akcji zaprasza 
Biuro Promocji Urzędu Miejskiego. Do każdego trafi zestaw startowy z 
informacjami, gadżetami i ulotkami.

Czysta, bo to kranówka z Giżycka
Dodajmy jeszcze, że woda płynąca z giżyckich kranów bierze swój 

początek z wód podziemnych Puszczy Boreckiej, które pobierane z głę-
bokości do 44 metrów są wolne od zanieczyszczeń. Co więcej, jak po-
daje giżycki PWiK, giżycka kranówka ma wysoki stopień mineralizacji, 
wynoszący 700 mg/l, czyli więcej niż w wielu wodach butelkowanych.

No i wreszcie cena. Za metr sześcienny wody kranowej zapłacimy 
nieco ponad 3 złote. Metr sześcienny wody butelkowanej – pakowanej 
po półtora litra - kosztowałby prawie 1000 złotych.

Wątpiących i niezdecydowanych odsyłamy na strony PWiK. Obawy 
związane z jakością wody z własnego kranu można rozwiać poprzez 
wykonanie szczegółowego badania w PWiK https://pwikgizycko.pl/la-
boratorium.html.
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Rejs ECO-mobilnej jednostki 2021 r. na szlakach międzynarodo-
wych dróg wodnych – z Gliwic do Iławy + Mazury w terminie maj - 
sierpień 2021 jest otwartym projektem popularnonaukowym. Wyruszyli 
z Raciborza, przez Szczecin i Bałtyk oraz Iławę i Ostródę dotarli do 
Giżycka!

Przez dwa dni w giżyckiej Ekomarinie  można było spotkać się z 
super załogą EKOAWF z katowickiej AWF, która pod dowództwem dr 
hab. Stefana Nowaka uczestniczy w wyjątkowym rejsie ekologicznym. 
Łódź napędzana jest silnikiem elektrycznym, zasilanym akumulatorami 
doładowywanymi panelami solarnymi. Na pokładzie są urządzenia 
badające jakość powietrza oraz jakość wody.

Poruszanie się taką jednostką jest nie tylko proekologiczne, ale tak-
że... ekonomiczne. Akumulatory pozwalają na 12 godzin żeglugi. Koszt 
takiego rejsu to około 10 zł, co przy silniku spalinowym i tej wielkości 
jednostki przekroczyłoby z pewnością 200 zł. 

Tekst, fot. www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz, D. Klimaszewski

ECO w giżyckiej Ekomarinie
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W sobotę, 10 lipca w amfiteatrze Twierdzy Boyen odbyło się nowe 
wydarzenie, które ma szanse na stałe zaistnieć na kulturalnej ma-
pie Giżycka. Festiwal Światła i Dźwięku Twierdza Boyen, którego 
pomysłodawczynią jest dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury Marta 
Dąbrowska, to mariaż zmysłów i unikat na skalę naszego województwa.

Zmysł słuchu nasycił się mocno wakacyjnym brzmieniem dj Łojo 
oraz Matt5kiego, a następnie muzyki pop w wykonaniu Sarsy. Zaś 
ostatni wykonawca – Tomasz Dolski, zdobywca trzeciego miejsca w 
pierwszej edycji programu Must Be the Music -  zaprezentował zarów-
no swoje autorskie utwory, jak i te znane ze świata muzyki klasycznej 
oraz popkultury.

Zmysł wzroku zaspokoił się ognistym performance, który 
zaprezentował nam Teatr Ognia Widmo, a na zakończenie mogliśmy 
obejrzeć niesamowity pokaz fajerwerków, który przygotowała firma 
Thunder. Za efekty świetlne i dźwiękowe podczas całości wydarzenia 

Uczta dla zmysłów, czyli światło i dźwięk
odpowiedzialna była firma Franz Audio. Publiczność, a zjawiła się w 
Giżycku nawet ekipa ze Śląska, bawiła się znakomicie. Nad całością 
czuwał niezastąpiony konferansjer, czyli Mariusz Korpoliński.

Podczas Festiwalu prowadzona była charytatywna zbiórka na rzecz 
Igora Kamińśkiego. Igorek jest pod opieką Fundacji Pomocy Dzieci-
om i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”. Wpłaty na jego rzecz 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 siepomaga.pl sie-
pomaga.pl/igor-kaminski.

Akcja charytatywna w Giżycku prowadzona jest pod patronatem 
burmistrza Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkiewicza.

Już teraz zapraszamy Państwa na kolejną edycję, która odbędzie 
się 8-9.07.2022 roku.

Żaneta i fot.Sarnecka-Roch



7WAKACJE



8 AKTUALNOŚCI

Od 19 lipca zaszczepić się można również w giżyckiej Ekomari-
nie.  Punkt szczepień typu Drive-Thru będzie działał przez siedem 
dni w tygodniu. Od godziny 10.00 do 14.00 w Porcie Ekomarina, a 
od godz. 15.00 do 18.00 przy ulicy Gimnazjalnej (przy pl. Piłsud-
skiego). Chętni mogą skorzystać z któregoś z tych punktów bez 
rejestracji. Na miejscu przyjmą jednodawkowy preparat Janssen 
(firmy Johnson&Johnson). 

W Ekomarinie szczepienia realizować będzie Zespół Szczepień 
z Drive-Thru Giżycko i jest to nowa lokalizacja w naszym mieście, z 
myślą o mieszkańcach, spacerowiczach i wypoczywających u nas 
gościach. 

Przypomnijmy, że cały czas działa punkt stacjonarny w Szpitalu 
Miejskim, z tym że tam trzeba się wcześniej zarejestrować. 

Fot. Małgorzata Kulas - Szyrmer

Szczepienie w Ekomarinie

Od końca lipca, na cmentarz przy ulicy Leśnej w Gajewie koło 
Giżycka można już dojechać autobusem komunikacji miejsko-wiej-
skiej. Władze miasta i gminy porozumiały się w tej sprawie i połą-
czenia realizowane będą w soboty, niedziele i święta. 

Informacje dotyczące godzin funkcjonowania poszczególnych 
kursów można znaleźć  na stronie internetowej Gminnego Zakładu 
Komunalnego https://gzkbystry.pl/rozklad-jazdy-autobusow. Infor-
macja na temat nowego rozkładu jazdy dostępna jest również na 
przystankach autobusowych, na platformie internetowej i aplikacji 
gizycko.kiedyprzyjedzie.pl oraz pod numerem telefonu 87 429 94 
80 w. 24.               

             Fot. www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz

Autobusem na cmentarz

Rozpoczynają się prace budowlane wydzielonych dróg rowe-
rowych na terenie Giżycka w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej. 
Czasowych utrudnień można się spodziewać na ul. Nowowiejskiej, 
Kościuszki i Olsztyńskiej. Na zdjęciu – ulica Nowowiejska - która po-
łączy się nową drogą przy ul. Kościuszki i dalej przez już istniejącą 
przy Al. 1 Maja do ul. Olsztyńskiej i przez most obrotowy do Parku 
Rogera Goemaer’a. Przy Nowowiejskiej będzie też nowe zagospo-
darowanie zieleni.

Drogi te połączą istniejące już ścieżki. Wykonane zostanie ozna-
kowanie łączące ul. Obwodową przez Hetmańską z ulicą Moniuszki 
Niejako „przy okazji” poprawi się stan chodników. 

Mazurska Pętla Rowerowa jest realizowana przez Stowarzy-
szenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, którego członkiem jest 
również miasto Giżycko, w którego budżecie pozycja Mazurska 
Pętla Rowerowa to 2,7 miliona złotych, przy czym udział miasta  

Utrudnienia na ulicach. Budują się drogi
to około 1 mln zł. Cała pętla wynosi ponad 300 km wokół jezior i ma 
stanowić kręgosłup, do którego będą dołączane kolejne odcinki.

Info i fot. www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz

Genrał dywizji dr Piotr Błazeusz, były dowódca 15. Giżyckiej Bry-
gady Zmechanizowanej, a także Honorowy Obywatel Giżycka odwie-
dził w lipcu burmistrza Wojciecha Karola Iwaszkiewicza, przekazując 
za jego pośrednictwem serdeczne pozdrowienia mieszkańcom Giżyc-
ka. Redakcja „Mojego Giżycka” przyłącza się z kolei do gratulacji, które 
włodarz miasta złożył panu generałowi, który od połowy lipca pełni obo-
wiązki zastępcy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 

Fot. www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz

Awans „naszego” generała
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Tak właśnie żył – i tak umarł – słynny 
polski podróżnik Aleksander Doba. Uro-
dzony w 1946 roku, zmarł w lutym tego roku 
po zdobyciu najwyższego szczytu Afryki 
– Kilimandżaro. Zdobywca tytułu „Podróż-
nika Roku 2015” (w plebiscycie National 
Geographic), człowiek, który jako pierwszy 
samotnie opłynął kajakiem Ocean Atlantycki 
i również jako pierwszy opłynął całe polskie 

wybrzeże z Polic do Elbląga. Dwukrotny złoty, srebrny i brązowy meda-
lista Otwartych Akademickich Mistrzostw Polski w kajakarstwie górskim 
i wreszcie autor książki „Na fali i pod prąd”. 

Wspominamy Aleksandra Dobę [poprzez Szymona Andruszkiewi-
cza, który na ręce burmistrza Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkiewicza 
przekazał egzemplarz książki dedykowany ręką podróżnika. Nie zdążył 
przekazać jej osobiście.          Fot. www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz

Na fali i pod prąd

Mimo wakacji w Giżycku prowadzonych jest równocześnie kilka 
inwestycji. 

Z remontu schodów przy ulicy Smętka ucieszą się osoby starsze i 
rodzice z małymi dziećmi. 

Maluchy, uczęszczające do przedszkoli miejskich (a konkretnie nr 
1 i 4)  już jesienią skorzystają z nowych, a przede wszystkich nowo-
czesnych placów zabaw. Budynek miejski na ulicy Sikorskiego czeka 
na ostatnie szlify i już niebawem zaczną się tam wprowadzać pierwsi 
lokatorzy. Wreszcie ulice: zakończył się remont ulicy Sadowej na Wila-
nowie, niedługo dobiegną końca prace na ulicy Kajki.

Gorące lato trwa, inwestycje postępują; czeka nas zatem jesień 
pełna przecinanych szarf.

                           Fot. www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz, mb

Co nowego w inwestycjach?
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27-29 sierpnia 2021 r. w Porcie w Bogaczewie odbędzie się 
II edycja autorskiego projektu Magdaleny Kucińskiej „Wznieść 
się na szczyt” pod hasłem „Nie bój się to tylko turbulencje, a 
Twój samolot ma najlepszego pilota” skierowanego do Amazo-
nek z całej Polski. Patronat nad wydarzeniem objęli: burmistrz 
Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz oraz wójt gminy Giżyc-
ko Marek Jasudowicz. 

Impreza rozpocznie się utworem Edyty Geppert „Kocham 
Cię życie” w wykonaniu wspaniałej Dagmary Kajdel.  

W tym roku program będzie obejmował m.in. pokaz mody 
na pomoście wyścielonym czerwonym dywanem w sukniach 
wieczorowych, które udostępni butik Dagmary Kajdel oraz w 
strojach pareo od JulietteK (wcześniej sztab makijażystów: 
Paulina Poddenek, Agata Musiałkiewicz, Natalia Kępczyń-
ska, Złotkowska, Iza Filiks, fryzjerów: Kinga Sy, Magda Rudnik 
będzie upiększał uczestniczki spotkania, manicure wykona Magdalena 
Golińska), lekcji nauki chodzenia na szpilkach  udzieli A.J. Soful , kurs 
latino na plaży – Iza Filiks,  warsztaty z coachem o pewności siebie 
– Alicja Iwaszko, o tym, jak żyć własnym życiem -  Alicja Wilk , jak 
zarządzać emocjami -  Bożena Rusewicz. Uczestnicy imprezy będą 
pleść wianki z Pracownia Florystyczną Moniki Symonowicz, pływać 
statkiem po mazurskich jeziorach i tworzyć mapy marzeń z Weroniką 
Fursewicz. 

Samolot z najlepszym pilotem

W projekcie wezmą udział niezwykłe kobiety: z projektem „ma-
kiJaż” Karolina Kędzia oraz „Boskie Lotosy” Dominiki Konstanty. 
Oprawę muzyczną zapewni Robert May-s, a piękne chwile uchwyci 
Jakimowicz Fotografia.  

- Cel jest jeden – mówi Magdalena Kucińska. - Amazonki muszą 
wyjechać z Mazur z mnóstwem dobrej energii. Mają poczuć się piękne, 
na zewnątrz i wewnątrz.

Panie, które chcą wziąć udział w wydarzeniu, proszone są o kon-
takt  telefoniczny 601627667.             Fot. archiwym Magdaleny Kucińskiej

Informujemy o możliwości skorzystania 
z nieodpłatnych usług transportowych do-
or-to-door prowadzonych w ramach Cen-
trum Usług Transportowych przy Centrum 
Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecz-

nej. Z usług mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Miejskiej Giżycko, 
którzy ukończyli 18 rok życia i spełniają następujące warunki:

1) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu nie-
pełnosprawności lub równoważnym,

2) osoby mające trudności w samodzielnym przemieszczaniu się 
ze względu na ograniczoną sprawność (m.in. poruszające się na wóz-
kach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabo widzące, starsze i inne) 
nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Usługi door-to-door będą świadczone wyłącznie na terenie miasta 
Giżycka i wyłącznie w celu aktywizacji społeczno-zawodowej w godz. 
7.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku.

Warunkiem skorzystania z usług transportowych jest złożenie przez 
użytkownika oświadczenia o spełnieniu w/w warunków (w terminie 3 
dni przed pierwszym skorzystaniem z usługi) i zgłaszanie potrzeby 
usługi najpóźniej dzień przed terminem ich wykonania od poniedziałku 
do piątku w godz. 7.00 – 15.00 poprzez :

1) formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Urzędu Miejskie-
go w Giżycku

2) drogą mailową door-to-door@gizycko.pl
3) telefonicznie 536 411 226
4) bezpośrednio w siedzibie Centrum Usług Transportowych w Gi-

życku, ul. Olsztyńska 6 a.

Gmina Miejska Giżycko realizuje zadanie w ramach projektu Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 
pt:” Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa do-

Skorzystaj z bezpłatnego dowozu
stępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, 
finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym. 

Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej 
osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez likwida-
cję barier komunikacyjnych poprzez usługi transportowe door-to-door 
świadczone dla mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko.

Efektem projektu jest zakup środka transportu do wdrożenia usłu-
gi transportowej door-to-door. Zatrudnienie personelu do świadczenia 
usług transportowych door-to-door. Szkolenie personelu z zakresu 
udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej. Świadczenie usługi 
transportowej door-to-door. 
 
 Okres realizacji:    2021 - 2022 r. 
 Wartość projektu:    577 104,48 zł
 Dofinansowanie projektu z UE:  486 383,65 zł

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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Operacja Boyen po raz kolejny zagościła w mieście! Tym razem grupy 
rekonstruktorów z całej Polski oraz z zagranicy gościli w murach Twierdzy 
Boyen aż cztery dni – od 29 lipca do 1 sierpnia.

Pierwszego dnia mieliśmy okazję podziwiać efektowne dioramy his-
toryczne, a także poznać tło wydarzeń z 1914 roku. Dodatkową atrakcją 
był jarmark rękodzieła oraz giełda militariów i antyków. Zarówno jarmark, 
jak i giełda były dostępne dla zwiedzających przez wszystkie dni Operacji. 
Również w czwartek mieliśmy okazję wysłuchać koncertu jazzowego grupy 
Small Band.

Piątek, czyli drugi dzień wydarzenia rozpoczęliśmy smakowicie, czyli II 
Otwartymi Mistrzostwami w Gotowaniu Grochówki w Kuchniach Polowych. 
Jury w składzie: Ola Juszkiewicz (zwyciężczyni 9. edycji MasterChef 
Polska), Dariusz Baryga (szef kuchni, zawodowy kuchasz) oraz Jacek 
Żydok (uczestnik 9. edycji MasterChef Polska) przyznali chochlę zwycięstwa 
ekipie z Lubartowa, drugie miejsce zajął Orzysz, a podium zamknęła gro-
chówka z Giżycka. Następnie mogliśmy wziąć udział w defiladzie historyc-
znej ulicami miasta. Rekonstruktorzy w zwartym szyku wyruszyli z Pasażu 
Portowego w kierunku Twierdzy, gdzie zakończono przemarsz.

Podczas defilady 147. Pułk Piechoty oddał cześć swemu zmarłemu 
koledze Łukaszowi, który rokrocznie prowadził ich szyk.

Na sobotę zaplanowano główną atrakcję Operacji Boyen, czyli Bój 
o Twierdzę. Jest to inscenizacja historyczna z czasów Wielkiej Wojny, 
podczas której wojska niemieckie odpierają atak Rosjan. Punktualnie o 
godzinie 17.00 rekonstruktorzy ruszyli na pole bitewne, w tym momencie 
również rozpętała się burza z gwałtowną ulewą. Nie przeszkodziło to jed-
nak grupom rekonstruktorskim w działaniach i mimo silnego deszczu i wia-
tru toczyli zażarty bój na majdanie Twierdzy Boyen. Licznie zgromadzona 
publiczność zafascynowana widowiskiem i spektakularnymi elementami 
pirotechnicznymi nie zważała na deszcz i moknąc oglądała widowisko z 
wałów wokół majdanu.

Na szczęście w niedzielę pogoda już była łaskawsza i podczas darm-
owych oprowadzań świeciło piękne słońce. Niedziela to również atrak-
cje dla najmłodszych, przygotowane przez Klub 15. GBZ oraz pokaz 
wyposażenia Wojska Polskiego przygotowany przez 15. Giżycką Brygadę 
Zmechanizowaną.

Najmłodsi zwiedzający mogli również uczestniczyć w warsztatach 
rękodzielniczych w Stajni z wozownią oraz w Warsztacie Zbrojmistrza. 
Podczas wydarzenia prowadzona była chartytatywna zbiórka na rzecz 
Igorka Kamińskiego pod patronatem Burmistrza Giżycka Wojciecha Karola 
Iwaszkiewicza.

Operacja Boyen nie mogłaby się odbyć bez najważniejszego czyn-
nika – bez wspaniałych zwiedzających, którzy podczas tych czterech dni 
licznie odwiedzili Twierdzę. Dziękujemy serdecznie za tak liczne zaintere-
sowanie. Giżyckie Centrum Kultury oraz Twierdza Boyen pragnie również 
podziękować grupom rekonstruktorskim, wystawcom, partnerom oraz 
sponsorom bez których Operacja Boyen nie mogłaby zaistnieć.

Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury Marta Dąbrowska oraz Kierow-
nik Twierdzy Boyen Piotr Waśniewski pragną też gorąco podziękować 
pracownikom, którzy przygotowywali to wydarzenie wiele tygodni przed, 
ale również podczas jego trwania byli na posterunku.

Tekst i fot. Żaneta Sarnecka-Roch

Twierdza obroniona
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14 KINO

kinoletnie.pl

Na Festiwal zaprasza:

*W Sopocie wstęp wolny do kina po zakupie biletu na Molo @BNPParibasKinoLetnie

Patroni medialni:

Partnerzy strategiczni:

Partnerzy lokalni: Hotele partnerskie:Organizator: Sponsorzy:

WSTĘP
WOLNY*

lipiec - sierpieńSierpień 
 3.08 Moonlight 
 4.08 Parasite
 10.08 Samba
 11.08 Joker
 17.08 Carol 
 18.08 Zimna wojna
 24.08 Nędznicy
 25.08 1917
 31.08 Dumni i wściekli
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Bajkowe lato powróciło w wielkim stylu. Letnia akcja przygotowywana od wielu lat przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecz-
nej, przeniosła się z podwórek do amfiteatru przy kładce nad Kanałem. W każdy czwartek, o godz. 11.00 jest tam wesoło i kolorowo. Po prostu 
bajecznie.                                  Fot. Archiwum CPUiIS

Bajkowo i wakacyjnie
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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 oto kilka fotek z wolontariatu w giżyckim schronisku

Kruczek - 9 letni średniej wielkości piesek.

Boniek - 9 letni piesek, mały, bardzo miły

Arek - 11 letni piesek średniej wielkości.

Teodor - 11 letni średniej wielkości piesek.

Rozi - 9 letnia średniej wielkości suczka.

Drops - roczny, średniej wielkości piesek.
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Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz serdecznie za-
prasza wszystkich mieszkańców Giżycka, jak i gości odpoczywających 
na Mazurach, do wspólnej zabawy podczas Pikniku Rodzinnego, który 
po rocznej przerwie, podyktowanej sytuacją epidemiologiczną, odbę-
dzie się w niedzielę 22 sierpnia 2021 r. na plaży miejskiej w Giżycku 
w godzinach od 11.30 do 15.00. Tegoroczny Piknik odbędzie się pod 
patronatem Burmistrza Miasta.

Organizator oraz partnerzy wydarzenia przygotowali mnóstwo 
atrakcji w tym dniu. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY – WSZYSTKIE 
ATRAKCJE W TYM DNIU,BĘDĄ ZA DARMO!

Co przewiduje program?
• występy wokalne uzdolnionych dzieci z Zespołu Złote Nutki z Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji z Wilkas;
• bajka plenerowa „Przygody Pippi” w wykonaniu profesjonalnych aktorów, 
łączących pasję z dobrą zabawą wśród publiczności;
• porywający występ aktywnych Mam z Zespołu Kaprys z repertuarem ABBY; 
• świetny spektakl interaktywny, wypełniony muzyką, konkurencjami 
dla Dzieci, zadaniami ruchowymi, quizami i ruchowo-muzycznymi 
wyzwaniami. Całość prowadzona będzie w konwencji podróży po 
Krainach Dobrej Zabawy. W każdej kolejnej odwiedzanej Krainie na 
uczestników czekają ruchowe zadania i gry, w które zaangażowane 
są wszystkie dzieci. Gdzie leży Balonowa Kraina, kto wymyślił 
„Samochwałę” i dlaczego Smok - Obibok lubi leżeć na słońcu? Tego 
Dzieci dowiedzą się oglądając nowy spektakl plenerowy Teatru w 
Ruchu pt. „Balonowe Podróże”.

Ponadto w programie od 11.30 do 15.00:
• bezpłatne lody na patyku z „Cukierni u Adama”(do wyczerpania zapa-
sów);
• PLANETARIUM z projekcją bezpłatnych filmów skierowanych do dzieci;
• zwiedzanie wozu strażackiego KP PSP z Giżycka; 
• prezentacja ratownictwa wodnego, czyli Mazurskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego (pierwsza pomoc przedmedyczna, bezpieczeń-
stwo nad wodą);
• możliwość zwiedzania sprzętu ciężkiego 115 Giżyckiej Brygady Zme-
chanizowanej; 
• możliwość wykonania odcisków papilarnych dłoni, zwiedzanie pojaz-
dów specjalistycznych SG, zapoznanie się z warunkami naboru do pracy 
w szeregach Straży Granicznej w Kętrzynie; 
• kolorowy plac zabaw z dmuchańcami jakich jeszcze nie było! 
• mobilny punkt szczepień przeciwko COVID-19. W punkcie szczepień 
podawana będzie jednodawkowa szczepionka Johnson&Johnson.

Piknikowi towarzyszyć będzie zbiórka pieniędzy na rzecz małego 
giżycczanina IGORKA KAMIŃSKIEGO. Każda złotówka przybliża Igor-
ka do zdrowia! 

UWAGA!
Uczestnik biorąc udział w Wydarzeniu, wyraża dobrowolnie zgodę 

na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku bez prawa do wy-
nagrodzenia z powyższego tytułu. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie 
przez Urząd Miejski w Giżycku wizerunku utrwalonego w związku z 
udziałem w Wydarzeniu poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy uży-
ciu wszelkich technik, rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie 
do obrotu, użyczenie, publiczne wykonanie, wstawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie, nadawanie, publiczne udostępnianie, archiwizację, w tym 
w szczególności na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gi-
życku na profilach UMG w mediach społecznościowych, oraz na wyda-
rzeniach promocyjnych Miasta Giżycka.

Osoby będące pod wpływem alkoholu, nie będą mogły korzystać z 
atrakcji przygotowanych w ramach Pikniku Rodzinnego.

Organizator: Urząd Miejski w Giżycku
Koordynator: dr Katarzyna Karolska, Główny Specjalista z Biura Promocji  

i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku.
Fot. Archiwum UM Giżycko

Piknik Rodzinny 2021
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To jeden z najbardziej charakterystycznych krajowych gatunków 
ptaków. Nawet, jeżeli dla wielu osób z wyglądu nie jest znany, nazwę 
kojarzy niemal każdy. Symbolicznie również się wszystko zgadza. 
Dlatego  nie brakuje chętnych, żeby do tej nazwy się podczepić i się 
z nią utożsamiać. Stąd też „Czajka” widnieje w logach i emblematach 
wielu sklepów, organizacji, firm, jednostek pływających oraz innych 
podmiotów, czy przedmiotów. Nie sposób czajki pomylić z innym 
ptactwem. Jeżeli ktoś choć raz zobaczył tego ptaka, rozpozna go bez 
problemu w każdych okolicznościach. Duża, krępa sylwetka, kontra-
stujący z białym brzuchem czarny wierzch i oczywiście kluczowy i 
nieodzowny element czajkowej urody – długi czubek z tyłu głowy (u 
samca dłuższy, u samicy i młodych krótszy). W słońcu ciemny grzbiet 
i skrzydła  mienią się zielonkawo – fioletowym połyskiem. Niby więc 
skromnie i klasycznie, a elegancko i ekstrawagancko!

Nic dziwnego, że taki ptak, mimo iż oczywiście przypadkowo, to 
jednak miał szanse wpaść mi w oko, nawet przez lornetkę. Przy roz-
lewisku przebywało większe stado czajek. Zauważyłem, że jeden z 
ptaków jest dziwnie głęboko zanurzony w wodzie, trochę niestandar-
dowo, jak na ten gatunek, który raczej na głębszą toń się nie zapusz-
cza. Dopiero jednak gdy ptaki zostały spłoszone przez przelatującego 
nieopodal bielika dostrzegłem, że ten biedak nie jest w stanie samo-
dzielnie poderwać się do lotu. Przez swoją nieuwagę, lekkomyślność, 
bądź jakieś nieprzewidziane zrządzenie losu zabrnął zbyt głęboko od 
brzegu i został na dobre uwięziony, a nawet dosłownie ujmując stan 
rzeczy – uziemiony. Od czego jednak ptasi wujek „Dobra rada”? Od 
czego orędownik  skrzydlatych mieszkańców Mazur? Od czego miło-
śnik ptaków z lornetką?  Chyba nie tylko od tego, żeby się biernie z tą 

Ratunek przez przypadek
Bardzo często zwykły przypadek decyduje o sprawach 
kluczowych. A jeszcze częściej jest to zbiór większej 
ilości przypadków. Przypadek spowodował, że 
postanowiłem wybrać się tego dnia na obserwacje 
ptaków, mimo upalnej pogody. Przypadkowo, w wyniku 
określonego splotu wydarzeń, znalazłem się tuż przy 
śródpolnym rozlewisku. Przez zupełny przypadek 
zauważyłem przez lornetkę czajkę, która potrzebowała 
pomocy. Przypadkowo miałem przy sobie wodery, 
dzięki którym mogłem przejść przez błotniste podłoże. 
W wyniku tych zdarzeń zupełnie przez przypadek 
udało się uratować jedno kruche życie niewielkiego, 
skrzydlatego stworzenia.

lornetką na męczarnie sympatycznej czajki przyglądał? Wzułem więc 
na siebie gumowe wodery, które przy południowym słońcu i tempera-
turze w cieniu 34 stopni C bardzo szybko rozpoczęły proces kiszenia 
moich odnóży, niczym kapusty w beczce. Mimo wszystko poczłapa-
łem ostrożnie przed siebie, na szczęście okazało się, że rozlewisko 
było całkiem płytkie, choć błotniste. Gdy zbliżałem się do przerażone-
go ptaka, on po raz kolejny rozpoczął dramatyczną próbę wyrwania 
się z grząskiego potrzasku. Nie miał jednak szans. Chwyciłem go 
więc w obie dłonie i wydobyłem z mazistego podłoża. Przez chwilę 
jeszcze w panicznej desperacji wzywał swoich kompanów ze stada 
na pomoc, wydając przeciągłe i zawodzące „kiwit”, „kiwit” . Jednak 
już po chwili umilkł i jakby pogodzony z beznadziejnym losem przy-
glądał mi się z godnością i dostojeństwem. Wydawało się, że z tego 
spojrzenia przebijało się przesłanie w moim kierunku - „No zjedz mnie 
obżartuchu, na co czekasz, w końcu tak dobrze wyglądasz, bo pew-
nie masz niejedną czajkę na sumieniu!”. Jak więc się musiało pta-
szysko zdziwić, gdy po procesie przepłukania i wyczyszczenia choć 
pobieżnie piórek z błotnej pokrywy, wypuściłem swojego „więźnia” na 
brzeg. Widać było, że ptak był zmęczony, a nawet wycieńczony po 
tych próbach wyjścia ze swojej opresji. Mimo wszystko wydawał się 
być żywotny i w całkiem dobrej kondycji. Postanowiłem czym prędzej 
oddalić się i dać mu chwilę wytchnienia i spokoju. Zależało mi również 
na tym, by dołączyli do niego pozostali członkowie czajkowego stada. 
Powróciłem do tego miejsca za godzinę i z satysfakcją zauważyłem, 
że mój rekonwalescent krąży już w powietrzu razem z innymi czajka-
mi. Poznałem go po jeszcze częściowo pozlepianych, zmoczonych 
i rozmierzwionych piórkach. Musiało mu chyba być głupio, gdy tam 
z góry na mnie spoglądał, że zbyt pochopnie ocenił moje zamiary. Z 
drugiej strony wcale mu się nie dziwię, w końcu pozory mylą, a wpa-
dliśmy na siebie przecież zupełnie przypadkowo…                                       
                       Krzysztof Pawlukojć
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24 lipca w amfiteatrze Twierdzy Boyen zabrzmiały rockowe brzmie-
nia, ponieważ na scenie zagościł zespół IRA. Trasa koncertowa pod 
hasłem The Best Of, to doskonała okazja do wysłuchania największych 
przebojów grupy, takich jak „Nadzieja”, „Ona jest ze snu” czy „Wybacz”.

Zespół nie zawiódł i dał prawdziwy popis wokalny, a doskonałe po-
łączenie energicznych, mocnych brzmień z nostalgicznymi, rockowymi 
balladami sprawiły, że naprawdę ciężko było powstrzymać się od tańca.

                           Fot. GCK

Koncert jak ze snu

Amfiteatr Twierdzy Boyen gościł na początku lipca nietuzinkowego 
artystę. Paweł Domagała, bo o nim mowa, łączy w swej karierze mu-
zykę z aktorstwem, dzięki czemu podczas jego koncertów publiczność 
może spodziewać się prawdziwego muzycznego performance.

„Wracaj” to już trzeci album stworzony wspólnie z Łukaszem Boro-
wieckim. Muzycy zgodnie określają go jako „powrót/przełom”. To walka 
o to, co w nas najpiękniejsze. Między innymi powrót do młodzieńczej 
bezczelnej odwagi, która domaga się, by iść po swoje bez niepotrzeb-
nych kompromisów ze światem – opowiada Paweł Domagała.

Na koncercie w Giżycku mogliśmy posłuchać utworów zarówno z 
najnowszej płyty artysty, jak i również starszych przebojów. Zaprasza-
my do obejrzenia fotorelacji z koncertu.                                     Fot. GCK

Paweł Domagała... „Wracaj“
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Giżycka Redakcja Radio SoVo zadebiu-
towała audycją z okazji Światowego Dnia 
Dziadków i Osób Starszych. Święto to usta-
nowił Papież Franciszek 21 stycznia 2021 
r. Przypada w czwartą niedzielę lipca. Z tej 
okazji dziennikarze radia SoVo odwiedzili 
piknik rodzinny: Bajkowego Lata przy  Świe-
tlicy Socjoterapeutycznej w Giżycku. Zapytali 
uczestników pikniku: Czego życzą dziadkom i 
osobom starszym? 

W sierpniu słuchacze radia usłyszą audy-
cje poświęcone mazurskim rybom i mostowi 
obrotowemu, szkoleniom i regatom żeglarzy 
niepełnosprawnych. Dziennikarze amatorzy 
przygotowali też swoją wizytówkę w formie 
teledysku. Przypomnijmy, że redakcję tworzą 
osoby związane z Giżyckim Uniwersytetem 
III Wieku – Jola Brzuszkiewicz, Grażyna 
Pelc, Zygmunt Soberski – słuchacze GUTW, 
Mariusz Kuncer – wykładowca GUTW i pre-
zes Fundacji Kuncer Teatralnie, a także Ewa 
Ostrowska – dyrektor GUTW. Warto podkre-
ślić, że działają społecznie. Zachęcamy do 
słuchania audycji na radiosovo.pl i współpracy 
z giżycką redakcją.     Tekst i fot. Ewa Ostrowska

Dziadku, życzę Ci...

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

Wzorem ubiegłego roku, pracownice 
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochro-
ny Środowiska (Diana Czechowska i Anna 
Urbaniak) przycinały krzewinki lawendy ro-
snącej przy fontannie na ulicy Warszawskiej, 
a skomponowane przy okazji piękne i pachną-
ce bukieciki rozdawały mieszkańcom Giżycka. 

Jak podają panie: kwiaty lawendy sta-
nowią surowiec zielarski i wraz z olejkiem 
pozyskiwanym z rośliny mają działanie prze-
ciwskurczowe, uspokajające i antyseptyczne, 
poprawiają trawienie. Suszone bukiety dosko-
nale nadają się do ozdoby, mogą także zostać 
umieszczone w szafach i szufl adach, gdzie 
będą powoli uwalniać piękny zapach, odstra-
szając przy okazji mole odzieżowe.

Kwitnąca lawenda, to również raj dla zapy-
laczy. Z kwiatów chętnie korzystają pszczoły, 
trzmiele, kolorowe motyle. Nocą kwiaty odwie-
dzane są przez ćmy.                Fot. UM Giżycko

Lawendowe bukieciki rozdane



22 WAKACJE

Kolejna odsłona Jazzu nad Niegocinem miała miejsce w amfite-
atrze przy kładce nad Kanałem Łuczańskim. Zaprezentowały się tam 
dwa zespoły:  Masovia Jazz Quintet oraz Small Band. Tak bardzo bra-
kowało nam spotkań z muzyką, wyjść z rodziną i przyjaciółmi. Jeżeli 
towarzyszy nam przy tym tak doskonała muzyka, to… chwilo trwaj. 
Najlepiej oddadzą ten klimat zdjęcia. 

                                          Fot.  GCK

Jazz naturalnie

Początek lipca, to kolejne koncerty w ramach Giżycko Baroque Fe-
stival. Tym razem motywem przewodnim, a zarazem tytułem koncertu 
było hasło Cisza i Burza, Barokowy Teatr Ekspresji. Niestety, przez nie-
sprzyjającą pogodę, koncert musiał zostać przeniesiony znad Kanału 
Łuczańskiego do murów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia przy 
ul. Kolejowej.

Nie wpłynęło to jednak demotywująco na muzyków i fenomenalny 
zespół muzyki dawnej La Tempesta pod kierownictwem Jakuba Bu-
rzyńskiego poprowadził publiczność czasem mrocznymi a czasem 
spokojnymi ścieżkami po świecie muzyki barokowej. W tej swoistej mu-
zycznej podróży zespołowi towarzyszył tenor Aleksander Rewiński 
oraz znakomita czeska flecistka Michaela Kudelkova. La Tempesta 
zaprezetnowała utwory takich wybitnych kompozytorów jak Montever-
di, Vivaldi, Handel a nawet Jan Sebastian Bach.

                               Fot. Żaneta Sarnecka-Roch

Cisza i burza - barokowo
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13 lipca na donżonie Twierdzy Boyen miał miejsce wyjątkowy kon-
cert. Rozbrzmiały tam  najpiękniejsze utwory operowe, operetkowe, 
musicalowe a także piosenki neapolitańskie. Wszystko to w ramach V 
Mazurskiego Festiwalu Operowego BELCANTO.

Tego wieczoru wystąpili soliści - Katarzyna Zając-Caban (sopran), 
Claudio Rocchi (tenor), Piotr Wołosz (bas) wraz z zespołem kameral-
nym Fundacji AVANGART pod dyrekcją Marty Kosielskiej. Połączenie 
oryginalnych aranżacji symfonicznych z operowym kunsztem solistów 
sprawiło, że publiczność mogła delektować się wykwitną poetyką tego 
wydarzenia, a perfekcja z jaką muzycy oddawali hołd muzyce operowej 

Opera w Twierdzy Boyen“

„Podróże kształcą, pozwalają nam odkryć siebie  na nowo, są bu-
dujące, podnoszą samoocenę, a a przede wszystkim dają możliwość  
przewartościowania  całego  swojego  dotychczasowego  życia” – tak 
twierdzi Natalia Ławrynowicz, 28 - letnia giżycczanka, uczestniczka 
programu Au Pair,  autorka książki „Kulisy Au Pair. Moja historia”, której 
premiera odbyła się pod koniec czerwca w Giżyckim Centrum Kultury.

Spotkanie autorskie w miłej, serdecznej atmosferze  poprowadził 
dziennikarz radia Eska Rock – Wojciech Góralski. Zaproszeni goście 
mogli posłuchać o podróżowaniu, życiu w USA, spełnianiu marzeń oraz 
pisaniu książki w czasach, kiedy wszyscy piszą książki.

Warto sięgnąć po tę pozycję i poznać  niezwykle barwną  historię 
Natalii. Historię, która może stanowić inspirację dla niejednej młodej 
osoby marzącej o podróżach, o zmianach w swoim życiu oraz  szuka-
jącej   nowego pomysłu na siebie.

Może program Au Pair jest właśnie dla Ciebie? Au pair – to młoda 
osoba, która opiekuje się dziećmi w zamian za możliwość zamieszka-
nia w domu rodziny goszczącej za granicą, może w ten sposób poznać 

Spotkanie  z Natalią Ławrynowicz  - autorką książki „Kulisy Au Pair. Moja historia” 
kulturę i codzienne życie w kraju goszczącym.

Książka do nabycia na www.kulisyaupair.pl
A oto krótka fotorelacja ze spotkania premierowego książki „Kulisy 

Au Pair. Moja historia”
                    Fot. Archiwum Natalii Ławrynowicz

sprawiła, że był to naprawdę niezapomniany wieczór.
Organizatorem Festiwalu była Fundacja na Rzecz Kultury i Sztuki 

AVANGART.                        Fot. GCK
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W poniedziałek 26 lipca wznowiło działalność Mazurskie Centrum 
Sportów Lodowych – kryte lodowisko w Giżycku.  Szczegółowe infor-
macje na temat bieżącej dostępności obiektu pod nr telefonu: 798 112 
337 i na stronie www.lodowiskogizycko.pl.

 Kryte Lodowisko w Giżycku, ul. Królowej Jadwigi 7d.

Kryte lodowisko wznawia działalność
Przejeżdżając Obwodówką obok stadionu miejskiego, wielu z nas 

zastanawiało się, co też powstanie na terenie Centralnego Ośrodka 
Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich (COS) Giżycko. I już wia-
domo: ani parking, ani duży plac magazynowy. Tutaj niebawem po-
wstanie  unikatowy zadaszony obiekt do gry w piłkę nożną i rugby. 
Inwestycja w COS postępuje i jeszcze w tym roku powinniśmy zoba-
czyć jej końcowy efekt. Brawo i gratulacje Wraz z naszym miejskim 
stadionem Ośrodek Przygotowań Olimpijskich będzie stanowił niezły 
kompleks sportowy.                Fot. www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz

 

Co to będzie? Boisko będzie

Zapaśniczy Klub Sportowy Tytani 
rozpoczyna właśnie działalność. Na 
szyldzie Klubu widnieje sentencja od-
dająca ducha przyszłych zawodników 
– „Nie musisz być wielki aby zacząć, 
ale musisz zacząć aby być wielkim”. 
Zobaczmy w jaki sposób właścicie-
le Klubu zachęcają najmłodszych do 
wstąpienia w jego szeregi:

„Witamy nasi przyszli Mali Giganci, 
młodsi przyjaciele, którzy wstąpicie w 
szeregi Tytanów! Ogromnie cieszymy 
się, że Nasz Klub oficjalnie już istnie-
je! Mamy wielkie pokłady nadziei, że 
będzie nas tutaj z dnia na dzień coraz 
więcej, a dzieciom spodobają się tre-
ningi z sympatycznym i utytułowanym 
Trenerem Tomkiem Rogiszem, a w 
przyszłości weźmiemy udział w licz-
nych obozach i zawodach. Będziemy 
obecni nawet na matach całego świata!

Tego sobie i Wam życzymy!
Chcemy wszystkim zainteresowanym pokrótce opowiedzieć, na 

czym polegać będzie funkcjonowanie naszego Klubu, z czym kojarzyć 
mogą się zapasy, na czym polegają, co mogą wnieść w życie młodego 
człowieka.
Otóż zapasy, to nie tylko siła i przepychanki z kolegą na materacu. 
Zapasy to jak najbardziej:
- rozwój fizyczny i siłowy.
Ale również:
- ćwiczenia ogólnorozwojowe (ćwiczenia rozciągające),
- ćwiczenia i rozwój motoryki dużej,
- wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała,
- samodyscyplina (punktualność na treningu, dbanie o strój i obuwie 
sportowe),
- kontrola ciała i umysłu,
- poznanie własnego ciała i siebie, reakcji w różnych sytuacjach,

Tytani naprawdę istnieją

- rozwój przewidywalności (wyprzedzanie ruchu przeciwnika na macie),
- rozwój logicznego myślenia,
- zaangażowanie w to, co robię,
- gry i zabawy zespołowe,
- spotkania z rówieśnikami,
- satysfakcja z uzyskanych wyników sportowych,
- sięganie po najwyższe laury sportowe,
- poznanie kultury innych krajów, nawiązanie kontaktów i przyjaźni mię-
dzynarodowych,
- gry i zabawy zespołowe,
- a w końcu -  najważniejsze - mile i dobrze spędzony czas!
To my jesteśmy tutaj dla Was. Nasz zespół będzie czynnie działał, że-
byście czuli się na treningach i w naszym towarzystwie bezpiecznie, 
swobodnie, odważnie. Nie bójcie się nasi mali Mistrzowie pytać, nie 
bójcie się z nami rozmawiać. Będziemy Was zachęcać do wszelkich 
aktywności i zapraszamy do ćwiczeń z nami na macie!
        Klub Sportowy Tytani Giżycko!”


