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Wrzesień pełen wrażeń. Uroczyście 
otwarto trasę rowerową wokół Twierdzy 
Boyen (strona 12, fot. GCK); porozma-
wialiśmy z Krzysztofem Miruciem, archi-
tektem i projektantem wnętrz znanym 
ze spektakularnych remontów, które śle-
dzić możemy na ekranach telewizorów 
(strona 11, fot. ?); wreszcie śledziliśmy 
Mistrzostwa Świata z ekonomią społecz-
ną (strona 7, fot. GCK)



2 BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Minął już rok od kiedy nabyliśmy upadły szpital powiatowy, dzię-

ki czemu udało się zachować ciągłość pracy i zapewnienie bezpie-
czeństwa mieszkańcom nie tylko Giżycka, ale również innych gmin, 
w tym również tych spoza naszego powiatu. Samo nabycie szpitala 
nie oznacza, że zakończył się proces jego ratowania. Wręcz prze-
ciwnie – to dopiero początek… Upadły szpital nabyliśmy bowiem 
wraz z jego niedostatkami, wadami i słabymi stronami w trudnych 
realiach całego systemu ochrony zdrowia. Ponieważ stało się to w 
szczycie epidemii, podstawowym i priorytetowym celem było zacho-
wanie ciągłości działalności leczniczej. I to się udało, ale najtrud-
niejsze dopiero przed nami.

Aby zwiększyć szanse na sukces, szpital powinien być oparty 
na 3 filarach „S”: „S” jak solidarny, „S” jak systemowy i „S” jak sta-
bilny, dlatego wszyscy powinniśmy wziąć proporcjonalnie na siebie 
ciężar procesu ratowania szpitala: od samorządów, przez Zarząd 
Spółki aż do Załogi szpitala. To jedyna gwarancja powodzenia, w 
innym przypadku wszystko, co do tej pory zrobiliśmy, może się 
zmarnować. A zrobiliśmy już bardzo dużo. Powołana została Rada 
Nadzorcza tworząca zespół kompetentnych osób z ogromnym do-
świadczeniem i wysokimi kwalifikacjami, a od października został 
powołany nowy Prezes Spółki, którym został Pan Andrzej Bujnow-
ski, niezwykle doświadczona osoba, posiadająca również bardzo 
wysokie kwalifikacje. Pani Anita Karnacewicz wykonała założony 
cel - nabyła szpital powiatowy w formule pre-pack i za to jeszcze raz 
Jej bardzo dziękuję, bo był to proces bardzo trudny, pracochłonny i 
niezwykle ryzykowny.

Jednym z podstawowych problemów polskiego systemu ochro-
ny zdrowia jest niewątpliwie brak personelu. Dlatego od kilku mie-
sięcy we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie dążymy do utworzenia w Giżycku filii Uczelni i 
umożliwienia studiowania na miejscu na kierunku „Pielęgniarstwo”. 
Aby utworzyć taką filię trzeba przejść przez cały proces wszelkich 
akredytacji i zezwoleń, lecz liczymy na wsparcie z każdej strony, 
ponieważ problem z brakami kadr medycznych jest powszechny. 
Jednocześnie zadbaliśmy o zaplecze dla kadry specjalistycznej za-
chowując do dyspozycji 2 mieszkania dla niezbędnej kadry lub na 
potrzeby rezydentów.

Niewątpliwie ważna jest też kształtująca się współpraca z Mi-
nisterstwem Zdrowia (w tym miejscu dziękuję przede wszystkim 
Panu Ministrowi Waldemarowi Krasce, który już dwukrotnie gościł 
osobiście w naszym szpitalu), z coraz szerszym gronem sponsorów 
(dziękuję wszystkim Darczyńcom!) i samorządów, które decydują 

się nam pomagać. Dziękuję również Panu Staroście, Zarządowi Po-
wiatu i Radnym Rady Powiatu za wszelką pomoc i elastyczność w 
rozwiązywaniu problemów, a także większości radnych Rady Miej-
skiej w Giżycku. Tych, którzy nigdy nie chcą pomagać, proszę, aby 
chociaż tutaj nie przeszkadzali.

Przed nami sporo zmian, ale najważniejsze to te, które poszerzą 
ofertę usług, ich jakość i zwiększą dochody szpitala. Na ukończeniu 
jest nowa pracownia endoskopowa, startuje pododdział udarowy i 
rozpoczęliśmy starania o pozyskanie rezonansu magnetycznego, a 
dzięki operatywności Ordynatora Oddziału Urologii – Pana dr. W. 
Kotarskiego dalsza modernizacja Oddziału staje się coraz bardziej 
realna. Nie jest łatwo, codziennie pojawiają się jakieś problemy, ale 
wierzę, że damy radę. Musimy przetrwać najgorszy czas, ale do 
tego potrzeba przede wszystkim solidarności i zgodnej współpracy. 
Dziękuję mojej Załodze i z Urzędu, i ze Szpitala za ciągłą wytężoną 
pracę przez tych ostatnich kilkanaście miesięcy. Skala pracochłon-
ności i odpowiedzialności to jak zarządzanie drugim miastem, lecz 
w myśl zasady, że zgoda buduje, wierzę, że cegiełka po cegiełce 
uda się stworzyć szpital solidarny, systemowy i stabilny. Bardzo mi 
na tym zależy.

Szczepienia w Giżycku. Jak i gdzie?   Osoby zainteresowane 
szczepieniem mogą dokonać rejestracji w jednej z 4 możliwych form:

• Dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię 989 (osoby dzwo-
niące z zagranicy muszą wykręcić numer 2262 62 989).

• Rejestrując się elektronicznie przez e-Rejestrację dostępną na 
pacjent.gov.pl.

• Wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: 
SzczepimySie.

• Dzwoniąc bezpośrednio do rejestracji punktu szczepień (tu też 
można sprawdzić termin rejestracji:

– Giżycka Ochrona Zdrowia tel. kom. 608 787 366
– Centrum Medyczne Masuria tel. (87) 428 67 72

Gdzie można się zaszczepić w Giżycku?
• Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. (Szpital przy ul. Warszaw-

skiej 41), nr tel. 608 787 366, szczepienia odbywają się w soboty, dzwo-
nić można w każdy dzień tygodnia.

Szczepienia przeciwko COVID-19 w Giżycku. Jak i gdzie?
• NZOZ Poradnia Lekarzy Medycyny Rodzinnej Zbigniew Gugnow-

ski Spółka Partnerska (Przychodnia przy ul. Wodociągowej 17) nr tel. 
87 429 40 55.

Szczegóły na https://gizycko.pl/gizycko-sie-szczepi/
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AKTUALNOŚCI

\W październiku rozpoczyna się kolejny rok akademicki Giżyckie-
go Uniwersytetu III Wieku, który działa w ramach Centrum Profilakty-
ki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku. Rozpoczęcie zajęć 
planowane jest 11 października, a pierwszy wykład 12 października o 
godz. 11.00 w sali kinowej GCK. Ze względu na warunki epidemiczne 
Rada Programowa GUTW odstąpiła od uroczystej inauguracji w formie 
stacjonarnej, po raz pierwszy inauguracja odbędzie się w formie online. 
Dla słuchaczy GUTW przygotowana została bogata oferta wykładów i 

Zapisy na studia zajęć tematycznych: język rosyjski, j. angielski (trzy grupy), sztuki pięk-
ne, rękodzieło, szachy/brydż, piosenka biesiadna, kąpiele leśne, zaję-
cia teatralne, nordic walking, gimnastyka z elementami aikido, zajęcia 
ruchowe, joga, Qigong, boccia, zajęcia na basenie. W przygotowaniu 
są warsztaty psychologiczne i etyka. Jeśli sytuacje epidemiczna nie 
pogorszy się, sukcesywnie będą powracać także kierunki, które re-
alizowane były we wcześniejszych latach. Zapisy (deklaracje i wpłaty 
czesnego) od dnia 4.11.2021 r. - więcej informacji w Klubie Seniora, ul. 
Królowej Jadwigi 9 b tel.  tel. 87 428 64 76, 798610097. Ewa Ostrowska

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej
www.centrumprofilaktyki.pl, tel. 87 429 13 36

Targi Tour Salon w Poznaniu to najważniejsze 
targi turystyczne w Polsce. Giżycko wraz z Gdań-
skiem, Lublinem i Opolem zaprezentowało się na 
jednym stanowisku, a to za sprawą wspólnego 
udziału w programie TripPass. Przypomnijmy, że 
TripPass to system karty turysty, który pozwala od-
krywać najlepsze atrakcje w każdym z miast part-
nerskich. Połączenie sił czterech miast pozwoliło 
bardzo efektywnie dotrzeć z ofertą turystyczną.

Tegoroczny TOUR SALON 2021 odbywał 
się pod hasłem „Odkryj smak przygody”, które 
jest kwintesencją planów związanych z jesienną 
odsłoną tego wydarzenia. Niewątpliwym atutem 
jesiennej edycji TOUR SALON były odbywające 
się równolegle targi turystyki caravaningowej CA-
RAVANS SALON, podczas których swoją ofertę 
pokazali czołowi producenci i dystrybutorzy pojaz-
dów turystycznych w Polsce.

Fot. www.facebook.com/kursnaGIZYCKO

We wspólnocie siła
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Jak podają organizatorzy konkursu, 
czyli Bank Gospodarstwa Krajowego: „Zwy-
cięzcy to najbardziej przedsiębiorczy i kre-
atywni liderzy z Warmii i Mazur, których nie 
pokonał huragan pandemii. Przemodelo-
wanie biznesu, wprowadzenie koniecznych 
zmian - to ich recepty na sukces. Historie 
laureatów są niebanalne. Wszyscy zgodnie 
podkreślali, że walka z pandemią ujawniła 
prawdziwe wartości: ludzi, którzy okazy-
wali sobie wsparcie, zespołowe działanie i 
kreatywność w poszukiwaniu nowych roz-
wiązań”. Najprościej mówiąc doceniono 
tych biznesmenów, samorządowców, którzy 
mimo pandemii zachowali płynność swojej 
działalności. Wśród zwycięzców w sferze 
samorządowej znalazło się Giżycko, które 
obok Ełku i Iławy znalazło się wśród wyróż-
nionych; natomiast laur pierwszego miejsca 
przypadł Kurzętnikowi, a miejsce drugie 
zdobył Kętrzyn.

Wśród średnich przedsiębiorstw wyróż-
nienie zdobyła Piekarnia Cukiernia Marka 
Szabelskiego; natomiast wśród organizacji 
pozarządowych na drugim miejscu uplaso-
wała się znana doskonale w Giżycku Fun-
dacja Projekt ARCHE z Wydmin.

W imieniu Giżycka nagrodę odebrał 
burmistrz miasta Wojciech Karol Iwaszkie-
wicz, w towarzystwie dwojga giżyckich rad-
nych: Olgi Uminowicz i Andrzeja Szocika.

„Sternik. Cała naprzód!”

„Giżycko (Lötzen): Pamięć i Pragnienia” 
to tytuł wystawy, której premiera odbyła się na 
początku września w giżyckiej Ekomarinie. Na 
wystawę, którą wciąż można oglądać wybie-
rając się na spacer na giżyckie molo, składają 
się między innymi materiały z kolekcji Wojcie-
cha Kujawskiego. Znajdują się tam również 
wspaniałe zdjęcia autorstwa Mariusza Kluka 
i plakaty młodego giżyckiego artysty Adama 
Makowczenko. Wszystko splata się nato-
miast w zestawieniu obrazów starego  Lötzen 
ze współczesnym Giżyckiem.

Podczas wernisażu wystawy odbyła się 
również prezentacja pracy „Die Liebe höret 
nimmer auf! (Miłość nie umiera!)”, której autor-
ką jest Jolanta Rejs.

Wydarzenie, zorganizowane przez Stowa-
rzyszenie Wspólnota Mazurska i Giżycka Grupa 
Regatowa, objął patronatem burmistrz Giżycka 
Wojciech Karol Iwaszkiewicz.             Fot. GCK

Pamięć i Pragnienia



6 SPOŁECZEŃSTWO

W czwartek 9 września 2021 roku odbyła się wyjątkowa uroczystość przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Burmistrz Giżycka 
Wojciech Karol Iwaszkiewicz w imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy wręczał medale małżonkom.

Gratulujemy długoletniego pożycia małżeńskiego i życzymy wszystkim Państwu wielu wspólnych lat w miłości, zgodzie, wzajemnym zaufaniu 
i zrozumieniu. Odznaczenia zostały przyznane: Państwu Halinie i Ryszardowi Oniszczukom, Państwu Danucie i Sławomirowi 
Bajkowskim, Państwu Elwirze i Henrykowi Jurczykom, Państwu Jadwidze i Bogumiłowi Smolakom, Państwu Jadwidze 
i Wiesławowi Nocnym, Państwu Halinie i Wiktorowi Jakubcewiczom, Państwu Grażynie i Leszkowi Chodorowskim, 
Państwu Marii i Tadeuszowi Panasom, Państwu Celinie i Stanisławowi Zdanewiczom.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, w tym roku nie odbyła się wspólna, duża uroczystość wszystkich par obchodzących jubileusz 
długoletniego pożycia małżeńskiego. Burmistrz w towarzystwie kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Iwony Wojciulewicz wręczał odznaczenia 
indywidualnie każdej z par.                                 Tekst i fot. gizycko.pl K. Zadroga

Medale z najlepszymi życzeniami

Halinia i Ryszard Oniszczuk Danuta i Sławomi Bajkowscy

Elwira i Henryk Jurczyk Jadwiga i Bogumił Smolak

Jadwiga i Wiesław Nocni Halina i Wiktor Jakubcewicz

Grażyna i Leszek Chodorowscy Maria i Tadeusz Panas
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W sobotę, 18 września, mimo niepogody mogliśmy być uczestnika-
mi bardzo ciekawego wydarzenia, które odbyło się na Twierdzy Boyen.

Fundacja Projekt Arche porwała nas w wspólną podróż po niuan-
sach ekonomii społecznej okraszając temat ciekawymi dla oka i kub-
ków smakowych atrakcjami.

Mieliśmy okazję podziwiać zmagania najlepszych polskich 
carvinistów podczas finału Mistrzostw Polski. Carving, czyli w da-
lekowschodnia sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach, która 
przywędrowała do naszego kraju z Tajlandii jest szalenie efektowną 
metodą dekoracji, w której wykorzystuje się owoce, ostre narzędzia 
oraz... wyobraźnię.

Jurorami mistrzostw byli: Krzysztof Wierzba (popularyzator sztu-
ki carvingu w Polsce), Ewa Drzewicka (dwukrotna złota medalistka 
olimpijska w cukiernictwie artystycznym, złota medalistka Mistrzostw 
Świata, Wicemistrzyni Polski i Europy w cukiernictwie), Grzegorz 
Gniech (Mistrz Świata w Carvingu, Ambasador Ekonomii Społecznej), 
Jordan Bach (złoty medalista świata w carvingu). Zawodnicy zmierzyli 
się w dwóch konkurencjach – praca przygotowana wcześniej na temat 
ekonomii społecznej oraz freestyle. Mistrzem Polski w carvingu został 
Adrian Jaworski, drugie miejsce zajęła Elżbieta Bugaj, a podium 
zamknął Daniel Bewko.

W czasie, gdy pretendenci do tytułu Mistrza wycinali swoje kompo-

Mistrzowie Świata z ekonomią społeczną
zycje freestyle, tuż obok, w deszczu i zimnie, rywalizowali najsilniejsi 
mężczyźni! Podczas finału Pucharu Polski STRONGMAN mogliśmy 
podziwiać zmagania sześciu zawodników w pięciu konkurencjach. 
O tym, że ich zmagania były naprawdę wyrównane i zaciekłe niech 
świadczy fakt, że o pierwszym miejscu rozstrzygnęło dopiero ostatnie 
zadanie, które nawiązywało do historycznych murów Twierdzy Boy-
en, ponieważ było to... przeciąganie armaty! Strongmani nie zawiedli 
i walczyli do samego końca. W klasyfikacji końcowej wygrał Maciej 
Hirsz o włos przed Oskarem Ziółkowskim. Trzecie miejsce zajął 
Paweł Piskorz.

Sędziami finału byli strongmani znani również z telewizyjnego show 
„Googlebox – przed telewizorem“ Krzysztof Radzikowski oraz Domi-
nik Abus, zaś gościem specjalnym był Arkadiusz Tańcula – zawodnik 
MMA, trener personalny oraz aktor.

Całość prowadził prezenter telewizyjny i osobowość medialna Zyg-
munt Chajzer.

Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Wojciech Ka-
rol Iwaszkiewicz Burmistrz Giżycka.

Podczas wydarzenia miała miejsce charytatywna zbiórka na rzecz 
Igorka Kamińskiego, akcja pod patronatem burmistrza Giżycka Woj-
ciecha Karola Iwaszkiewicza.              Tekst i fot. Żaneta Sarnecka-Roch
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Co roku w Zamku Królewskim w Warszawie odbywa się Uroczysta 
Gala wręczenia medali Akademii Polskiego Sukcesu i Nagród Polskiego 
Klubu Biznesu za działalność na rzecz dobra wspólnego. Tym razem – wy-
jątkowo i po raz pierwszy -  Gala odbyła się poza Warszawą, a konkretnie 
w Starych Sadach k. Mikołajek. Nie bez przyczyny, bowiem większość na-
grodzonych pochodziła właśnie z województwa warmińsko-mazurskiego.

Wśród przedstawicieli m.in. zawodów medycznych i przedsię-
biorców, w tych trudnych czasach, dostrzeżono również wyjątkową 
działalność giżyckiego samorządu. Złoty medal - bardzo prestiżowe 
wyróżnienie - wręczyła burmistrzowi Giżycka Wojciechowi Karolo-
wi Iwaszkiewiczowi  pani sędzia  Anna Maria Wesołowska. Wśród 
wyróżnionych spoza naszego województwa były także znane osoby i 
firmy np. Karol Strasburger czy Ceramika Tubądzin, a z organizacji 
Fundacja Dla Transplantacji Zostaw Serce Na Ziemi z Warszawy oraz 

Wyróżnienie za działalność na rzecz dobra
Szpital Miejski w Bielsku - Białej. Specjalne wyróżnienie odebrał także 
marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Brzezin.

- Bardzo dziękuję za to niezwykle prestiżowe wyróżnienie, którym 
odznaczano wielu prezydentów państw, premierów rządów czy nawet 
samego Papieża Jana Pawła II – mówi burmistrz Iwaszkiewicz. - De-
dykuję je moim współpracownikom. Mojej Załodze, z którą pracuję i 
wspólnie pokonujemy wszystkie problemy. To jest bowiem dyscyplina 
zespołowa, a w pojedynkę niczego się nie zdziała. Jest to zatem nasz 
wspólny sukces. Dziękuję Wam.

                                 Tekst, fot. www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz

Giżycko upamiętniło 82. rocznicę agresji ZSRR na Polskę i Dzień Sybiraka  

O powadze uroczystości,  zasługach kombatantów i pamięci o 
ofiarach pisze w liście skierowanym do burmistrza Giżycka Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki.

 

Giżyckie obchody z okazji rocznicy rozpoczęła Msza św. w Koście-
le Ducha Św. Pocieszyciela. Bezpośrednio po mszy złożono kwiaty pod 
pomnikiem poświęconym żołnierzom AK i Sybirakom w parku im. Ro-
gera Goemaere’a.

Ksiądz Prałat Zdzisław Mazur odebrał Złoty Krzyż Zasługi za dzia-
łalność na rzecz ochrony zdrowia, a przy okazji statuetkę Św. Brunona

Fot. dr Katarzyna Karolska 
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28.10.2021, godz. 19:00
bilety: 75 zł (-20% po okazaniu GKM)

Giżyckie Centrum Kultury

DOSTĘPNE W KASIE KINA NOWA FALA 
(UL. KONARSKIEGO 8 ) ORAZ NA KINO.GIZYCKO.PL
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Krzysztof Miruć, znany architekt i projektant wnętrz, główny 
projktant w L’AB architekci, giżycczanin prowadzący programy w kanałach 
Grupy TVN-Discovery odwiedził Warsztat Zbrojmistrza w Twierdzy Boyen. 
Ekipa Giżyckiego Centrum Kultury nie przegapiła okazji, by nakręcić z nim 
kolejny z odcinków „Spotkań z ciekawymi ludźmi”, a do obejrzenia materia-
łu zachęca dyrektor GCK Marta Dąbrowska takimi oto słowami:

Czasami bywa tak, że to przypadek pisze scenariusz naszego ży-
cia, ale co z tego wyniknie możemy już zadecydować sami. 

Krzysztofa poznałam w czasie naszej pierwszej edycji Festiwalu 
Światła i Dźwięku Twierdza Boyen w lipcu i od tego zaczęła się nasza 
współpraca. Wiedzieliśmy, że po wakacjach powraca wydanie cyklu 
„Spotkania z ciekawymi ludźmi” realizowane przez ekipę GCK gizycko.
tv i nie mogliśmy trafić lepiej.

Atmosfera na planie była fantastyczna, o czym przekonacie się 
oglądając nasz najnowszy odcinek. Materiał można obejrzeć na stronie 
www.gizycko.tv  oraz na naszych profilach społecznościowych. Wspa-
niałą  niespodzianką okazały się zachowane w Twierdzy Boyen ory-
ginalne szkice giżyckiej fortyfikacji autorstwa Krzysztofa, które po 25 
latach znów trzymał w ręku, ale już jako nie student, a słynny  architekt. 

Krzysztof Miruć, tym razem gościnnie
Początek wspaniałej współpracy ... nie tylko na planie!

Serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w pracę nad na-
graniem. Szczególne podziękowania Anna Maria Sudyk - Makeup Ar-
tist.                                                        Marta Dąbrowska Fot. GCK

19 września odbył się w Olsztynie w Parku Centralnym Piknik ro-
werowy „Love Rower”. Został on zorganizowany przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Olsztynie oraz Polski Kongres Drogowy.

Do udziału w imprezie zastali zaproszeni przedstawiciele Giżycka i 
powiatu giżyckiego, wśród których nie zabrakło pracowników Giżyckie-
go Centrum Kultury i Twierdzy Boyen oraz Centrum Promocji i Informa-
cji Turystycznej w Giżycku.

Oprócz propozycji zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz historii giżyc-
kiej fortyfikacji w postaci małej dioramy historycznej można było zapo-
znać się z propozycją turystyczną Giżycka i jego okolic, oczywiście pod 
kątem szlaków rowerowych.

Piknik Love Rower miał na celu promocję aktywnego spędzania 
czasu wolnego, bezpieczeństwa rowerzystów, a jego formuła dedyko-
wana była całym rodzinom. Towarzyszyły mu rozmaite gry i konkursy, a 
uczestników zabawy - w szczególności tych najmłodszych - nie brako-
wało.                         Tekst i fot.  Piotr Waśniewski, kierownik Twierdzy Boyen

Aktywnie na rowerach
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17 września w Twierdzy Boyen, miało miejsce bardzo ważne 
wydarzenie realizowane przez Miasto Giżycko i Sowieck (obwód ka-
liningradzki - Rosja), podczas którego oficjalnie otwarto trasę rowe-
rowo-pieszą wraz z nowo powstałą infrastrukturą i wyremontowanym 
fragmentem Muru Carnota XIX wiecznej Twierdzy Boyen. Wszystko 
to w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 
2014-2020. Oprócz Burmistrza Giżycka mieliśmy przyjemność gościć 
przedstawicieli: Urzędu Marszałkowskiego, Centrum Projektów Euro-
pejskich, Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska- Rosja oraz delegację z naszego Miasta Part-
nerskiego- Grodziska Mazowieckiego. Niestety ze względu na pande-
mię nie mogli do nas przybyć partnerzy Projektu z miasta Sowieck, 
których serdecznie pozdrawiamy.  Z okazji wydarzenia przygotowano 
wiele atrakcji dla licznie zgromadzonych uczestników. Wszyscy chętni 
mogli wziąć udział w rajdzie rowerowo– pieszym dookoła naszej fortyfi-
kacji oraz w różnego rodzaju quizach, questach, grach terenowych, te-
stach  z wiedzy o naszym mieście i Twierdzy Boyen oraz przejść nową 
trasę z przewodnikiem, który dla rzeszy zainteresowanych przybliżył 
historię miasta, twierdzy i naszego regionu. Chętnych nie brakowało 
i wszyscy bawili się świetnie. Każdy uczestnik dostał pamiątkowe ko-
szulki i różnego rodzaju gadżety a na zakończenie miło spędził czas 
na poczęstunku przy grillu. Dziękujemy bardzo wszystkim gościom, 
uczestnikom, organizatorom oraz Gwardii Twierdzy Boyen za zorga-
nizowanie dioramy historycznej, która była niewątpliwą atrakcją tego 
dnia.

Celem projektu jest podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz 
rozwój gospodarczy regionu w oparciu o wykorzystanie potencjału 

Oficjalnie otwarta! Rowerem wokół Twierdzy Boyen
dziedzictwa historycznego i przyrodniczego w turystyce. Projekt skie-
rowany jest do turystów odwiedzających Giżycko i Sowieck, a także 
do miejscowej ludności, która znajdzie nowe zatrudnienie w branży 
turystycznej.

- Otwarty Rajd pieszo-rowerowy „Giżycko-SoVeTSk” to świetna 
okazja aby poznać rezultaty tego projektu zarówno przez uczestników 
rajdu jak i tych śledzących oficjalny kanał Facebook Giżycka (m. in. 
partnerzy projektu, Sowieck) – mówi Jagoda Nowicka, kierownik Biura 
Projektów Urzędu Miejskiego  w Giżycku.  - Specjalnie dla tych drugich 
przygotowane zostały trzy wejścia na żywo na FB z miejsca wydarze-
nia, aby choć trochę każdy, kto nie mógł pojawić się na rajdzie poczuł 
się jego uczestnikiem.                                        

Podczas otwarcia wydarzenia mieli okazję wypowiedzieć się Woj-
ciech Karol Iwaszkiewicz - burmistrz Giżycka, dr Leszek Jan Buller – 
dyrektor Centrum Projektów Europejskich, Jolanta Piotrowska – czło-
nek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Agnieszka 
Filipczyk – koordynator międzynarodowy projektu.

Wśród zaproszonych gości pojawili się: przedstawiciele ze Wspól-
nego Sekretariatu Technicznego Programu Polska-Rosja 2014-2020, w 
tym Katarzyna Bartnik – kierownik WST oraz Jacek Ciechanowicz – 
kierownik Rejonu w Giżycku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad, Agnieszka Kombel-Gawlik – dyrektor Biura Stowarzyszenia 
Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, przedstawiciele z miast partnerskich 
Trok i Grodziska Mazowieckiego oraz przedstawiciele Gminy Szemud, 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Giżycku, radni Rady Miejskiej w Gi-
życku, organizacji pozarządowych, osoby związane z turystyką rowe-
rową i kampanią „Rowerowe Mazury”.               Tekst i fot. Dorota Czegiel
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Przypominamy dlaczego warto się zaszczepić 
przeciwko COVID-19.

Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeń-
stwem
Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – się-
gającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cię 
przed zakażeniem COVID-19.
Bo uratujesz komuś życie
Im więcej będzie zaszczepionych osób, tym szyb-
ciej osiągniemy odporność populacyjną.
Bo możesz!
Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, 
bezpłatne i skuteczne.
Bo pomożesz zwalczyć pandemię na świecie
Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już 
ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. Każdy 
zaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilku-
nastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już 
50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na 
zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej korona-
wirusa.
Bo zyskasz spokój
Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wyni-
kający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych.
Bo szczepionki są bezpieczne
Szczepionki są badane przez najlepszych na-
ukowców z całej UE. Ich dopuszczenie do użytku 
jest zależne od decyzji Europejskiej Agencji Le-
ków.
Bo zostaniesz zbadany
Przed szczepieniem zostaniesz przebadany 
przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swój aktu-
alny stan zdrowia.
Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do 
normalności!
Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego 
znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich 
do normalnego życia.
Powrót do normalności oznacza:
• odejście od maseczek,
• swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
• powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji 
społecznych,
• dalszy rozwój gospodarki,
• ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe za-
trudnienia,
• swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i te-
atrów,
• wakacje bez ograniczeń,
• poprawę jakości życia nas wszystkich.

Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą 
chroniącą przed zarażeniem różnymi chorobami. 
Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy 
cywilizacji od kilkuset lat.
Punkty szczepień w Giżycku:
Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. (Szpital przy 
ul. Warszawskiej 41), nr tel. 608787366, szcze-
pienia odbywają się w soboty, dzwonić można w 
każdy dzień tygodnia.
NZOZ Poradnia Lekarzy Medycyny Rodzinnej 
Zbigniew Gugnowski Spółka Partnerska (Przy-
chodnia przy ul. Wodociągowej 17) nr tel. 87429
4055.                                           Informacje: gov.pl

Dlaczego warto 
się zaszczepić?17 września 2021 r. w Twierdzy Boyen od-

było się spotkanie zespołu ekspertów ds. for-
tyfikacji Departamentu Ochrony Zabytków Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spotkanie dotyczyło praktycznego wdra-
żania wytycznych dotyczących ochrony zabyt-
kowych fortyfikacji, opracowywania projektu 
„Krajowego programu ochrony zabytków i 
opieki nad zabytkami” oraz koordynacja i kon-
trola realizacji tego programu, podejmowania 
wspólnych przedsięwzięć dotyczących ochro-
ny zabytków z organami administracji rządo-
wej i samorządowej oraz instytucjami  pań-
stwowymi, samorządowymi i organizacjami 
samorządowymi.

Krajowy program w murach Twierdzy
W spotkaniu oprócz zespołu ekspertów z 

całej Polski udział wzięli: burmistrz Giżycka 
Wojciech Karol Iwaszkiewicz, dr Robert 
Kempa, Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Olsztynie oraz przedstawiciele Giżyckiego 
Centrum Kultury i Twierdzy Boyen.

Po części merytorycznej odbyła się część 
praktyczna na terenie Twierdzy Boyen.

Nad całością spotkania czuwała i ko-
ordynowała pani Katarzyna Pałubska, za-
stępca dyrektora Departamentu Ochrony 
Zabytków MKDNiS. Przed Twierdzą Boyen 
otwierają się nowe możliwości. Szczegóły 
już wkrótce.

Tekst: Piotr Waśniewski, fot. Marta Dąbrowska
 

12 września mniejszość ukraińska miesz-
kająca w Giżycku świętowała 30-tą rocznicę 
Niepodległości Ukrainy, która miała miejsce 
24 sierpnia 2021 r. Przedsięwzięcie odbyło 
się z udziałem dzieci recytujących wiersze 
oraz chóru Kamerton pod dyrygenturą Wiktorii 
Petiuk. Scenariusz dopełniły również wybrane 
filmy i reportaże. Organizatorzy chcieli w ten 
sposób przybliżyć publiczności momenty i fak-
ty z obchodów dnia Niepodległości z centrum 
Kijowa na Ukrainie. Wspólnie wysłuchano 
również przemówienia i życzeń skierowanych 
do narodu ukraińskiego przez prezydenta 
Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego. Akademia 
miała miejsce w ośrodku kultury ukraińskiej 
w Giżycku przy ul. Gdańskiej organizatorem 
przedsięwzięcia był Związek Ukraińców w 
Polsce Koło w Giżycku.

Tekst i fot. ZUwP zarząd Koła w Giżycku

Od trzydziestu lat niepodległa
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Kontynuując i rozwijając przedsięwzięcie Głos Dawnych Mazurów, 
giżycczanka, Monika Wierzbicka zaprosiła do współpracy Maćka Dym-
ka, z którym stworzyli współczesną wersję pieśni Zielony lasek! Zielone 
rąbanie!

Jest to najstarsza wydana drukiem ludowa pieśń mazurska, którą 
zapisał w języku polskim i niemieckim oraz sporządził nuty pastor Pa-
weł Nathaniel Paulini z Drygał (pow. piski). Wzmiankował o tym Jan 
Sembrzycki w Przyczynkach do charakterystyki Mazurów pruskich w 
1889 roku w „Wiśle” t.3 s 551-591 (źródło: Mazurzy Tradycja i Codzien-
ność - Wspólnota Kulturowa Borussia). Słowa po polsku, niemiecku 
oraz nuty można znaleźć w dziele A.E. Preussa Preussiche Landes 
und Volkskunde oder Beschreibung von Preussen (Królewiec, 1835) 
na str 236/237.

śpiew - Monika Wierzbicka
pianino i syntezatory - Maciek Dymek
aranżacja: Maciek i Monika
film i animacja - Weronika Szyma
realizacja audio - Rafał Gorączkowski
Patronem teledysku jest Miasto Giżycko.
Wideo zasili stronę www.dawnapoezjamazurskawpiosence.pl, któ-

Zielony lasek! Zielone rąbanie!
rą można współtworzyć.

Zapraszamy do posłuchania i obejrzenia teledysku na stronie 
gizycko.pl: https://gizycko.pl/premiera-teledysku-zielony-lasek-naj-
starsza-drukowana-piesn-mazurska/ i YT: https://www.youtube.com/
watch?v=R1jKnXaCez8&feature=emb_imp_woyt, zapraszamy też na 
profil: facebook Głos Dawnych Mazurów.

Informacja prasowa i fot.: Głos Dawnych  Mazurów

W jedno z niedzielnych wrześniowych popołudni, na statku 
„Olimpia” Piotra Konstantynowicza odbyło się kolejne ze 
spotkań z cyklu „Literatura na wodzie” organizowane przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Giżycku, Stowarzyszenie Wspólnota Ma-
zurska i Księgarnię „ODEON” Giżycko. Tym razem Jan Sekta, 
giżycki historyk, opowiadał o swojej  książce „Dawne Giżycko w stu 
ilustrowanych opowieściach”. Spotkanie, które tradycyjnie już po-
prowadził Krzysztof Kossakowski, zgromadziło na pokładzie 

Dawne Giżycko na wodzie
„Olimpii” spore grono miłośników literatury.

- Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli spotkać się ze mną i wy-
słuchać tej opowieści – podsumował spotkanie Jan Sekta. -  Szcze-
gólne podziękowania należą się Piotrowi „Kostkowi” Konstantyno-
wiczowi, który od lat użycza swoich statków na spotkania kulturalne, 
w tym również moje. Nie bez kozery można Go nazwać Armatorem 
Kultury w Giżycku.                        

                         Fot. Dorota Cichosz
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Festiwal Gier Podwórkowych powrócił do Giżycka po kilku latach 
przerwy. Impreza zorganizowana została 18 września br. przez Powia-
towy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych i Centrum Profi-
laktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w ramach projektu „Sport dla 
wszystkich” z programu Polska-Litwa z inicjatywy Małgorzaty Czopiń-
skiej i Ewy Ostrowskiej. Ze względu na pogodę impreza odbyła się 
na sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7, ale praktycznie większość 
zaplanowanych konkurencji odbyła się bez przeszkód. Uczestnicy mo-
gli przypomnieć sobie (ci starsi) albo zapoznać się z grami, które we 
wcześniejszych latach były popularne na podwórkach.

Były więc: wyścig z jajkiem, gra w kapsle, skoki przez skakankę, 
gra w kolory, skoki przez gumę, hula hop, zabawa „Baba Jaga patrzy”, 
gra w duże karty, rzut do kosza, doczepianie ogona osiołkowi i oczy-
wiście gra w boccię. Uczestnicy polscy i litewscy doskonale bawili się 
przy poszczególnych konkurencjach, nie obyło się też bez elementów 
rywalizacji. W turnieju boccia aktywnie uczestniczył zastępca burmi-
strza Giżycka Cezary Piórkowski. W organizację imprezy włączyli się 
słuchacze Giżyckiego UTW i seniorzy: Jadwiga Pietnoczko, Teresa 

Raz, dwa, trzy… Baba Jaga patrzy
Wołoszyn, Jerzy Opęchowski, Euge-
niusz Kudiuk, Zbigniew Piekarczyk i 
Mieczysław Smoleński. Niezwykle zaan-
gażowani byli też wolontariusze z giżyc-
kich szkół średnich: Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku - Jakub Borkowski, 
Michał Kurek, Mateusz Gogacz, Julia Więckowska, Natalia Kulik, 
Agata Malijonis, Dominika Konuk, Karina Karaś, Monika Florczak, 
Natalia Dawidowicz, Technikum nr 3 w Giżycku - Aleksandra Sob-
czak, Paulina Krysztofik, Marta Jurewicz, Diana Dudzińska, Urszu-
la Żabionek, Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Ko-
misji Edukacji Narodowej w Giżycku: Kamil Żaczek. Pomagali również 
wychowawcy i podopieczni Streetworking Giżycko, a nad całością kon-
kurencji czuwali pracownicy CPUIS Agnieszka Kożuch i Arkadiusz 
Sprung. Sukces imprezy i duża ilość uczestników sprawiła, że są plany 
na kolejną edycję za rok.                             Ewa Ostrowska

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej
www.centrumprofilaktyki.pl, tel. 87 429 13 36
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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

Jantar – 10-letni duży piesek.

Ami - piesek średniej wielkości 9-letni, miły do 
opiekunów, obcych czasami traktuje z rezer-
wą.

Karol - dość duży 10-letni piesek, bardzo 
energiczny i silny.

Bona - 6-letnia bardzo miła sunia średniej wiel-
kości. Powinna zamieszkać w domu bez zwie-
rząt, gdyż atakuje zarówno psy jak i suczki.

Gabor - 13-letni bardzo miły piesek średniej 
wielkości.

Nerwusek – 8-letni mały piesek.

Elsa - 6-letnia suczka mix husky, wesoła i peł-
na energii. Dominująca w stosunku do innych 
psów.

Teodor -  11-letni średniej wielkości piesek.

Misza - 6-letni średniej wielkości piesek.
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1. Polskojęzyczny portal internetowy 

2. Tworzywa i wyroby otrzymywane w wyniku wypalenia odpowiednio uformowanej gliny 
3. Na głowie biskupa 

4. Bobkowe 
5. Opad atmosferyczny 

6. Wieś w Polsce na Warmii - dawniej niem. Diwitten 
7. Ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim 

dzieci i młodzieży 
8. Hokejowa - NHL 

9. Towarzysz zabawy 
10. Pierwsza w greckim alfabecie 

 
Prosimy o wysyłanie hasła z krzyżówki na adres: redakcja@gizycko.pl do 20.10.2021r. 

Spośród wszystkich poprawnych odpowiedzi rozlosujemy pakiet  niespodziankę z 
gadżetami! Zwycięzcę ogłosimy w kolejnym numerze Mojego Giżycka. 

 
Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru poprawnie rozwiązało 16 osób, brzmi ono ZŁOTA 
JESIEŃ. Dziękujemy za nadesłane odpowiedzi, nagrodę otrzymuje p. Wioletta (zapraszamy 
po odbiór nagrody do sekretariatu GCK szczegóły w wiadomości mailowej). Gratulujemy! 

 
 
 
 
 

Jesień to czas zadumy, kolorów i pierwszych przymrozków. Jesień 
to również czas zbiorów. A jak zbiory, to nie brakuje wśród nich cudaków 
warzywniaków. Dziś ziemniaczane serduszko wynalezione (wykopane) 
przez siostrę naszej czytelniczki. Chyba każdy z nas znalazł kiedyś 
takie owocowe bądź warzywne cudeńko. A to paprykowe serduszko 
schowane we wnętrzu dorodnej papryki, a to bliźniacze marchewki 
przypominające założone na siebie nóżki.

Drodzy Czytelnicy, nie chowajcie takich skarbów tylko dla siebie. 
Wystarczy zrobić zdjęcie i przesłać na adres redakcji „Mojego Giżycka” 
(redakcja@gizycko.pl) i już w następnym numerze „Mojego Giżycka” 
szukać swojego cudaka warzywniaka na naszych łamach.      Fot. GCK

A co to za serduszko?
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Czasami wydaje mi się, jakby ktoś wyjątkowo złośliwy siedział 
gdzieś w chmurach za pulpitem i sterował całym procesem pogodo-
wym oraz wszelkimi zjawiskami meteorologicznymi. Jak tylko wybie-
ram się na obserwacje ptaków najczęściej pokrętła są błyskawicznie 
przestawiane na zmianę ze słońca na ulewny deszcz i silny wiatr. Tak 
było choćby w przypadku markaczki. Oto na jeziorze Gołdopiwo pojawił 
się dosyć rzadki ptak, nieczęsto widywany na naszych wodach. W do-
datku był to samiec jeszcze w szacie godowej, co dodatkowo podnosiło 
wartość i atrakcyjność obserwacji.  Informację o obecności ptaka otrzy-
małem telefonicznie od zadowolonego kolegi, który właśnie wykonał 
serię udanych zdjęć. Markaczka pływała blisko brzegu, dzięki czemu 
była łatwym łupem dla ptasich fotoreporterów. W dodatku warunki po-
godowe dopisywały - brak zachmurzenia i wiatru dawały gwarancje 
na udane „foto łowy”. Wsiadam więc do samochodu i szybko pędzę 
(aczkolwiek zgodnie z przepisami ruchu drogowego) na spotkanie z 
unikalnym ptakiem. A ta markaczka to zupełnie wyjątkowa… kaczka. To 
gość z dalekiej północy. Ptaki te gnieżdżą się na jeziorach i mokradłach 
euroazjatyckiej tajgi i tundry, zimują z kolei na wybrzeżu Bałtyku, Morza 
Północnego i Atlantyku. Na naszych mazurskich jeziorach możemy je 
zobaczyć jedynie w czasie przelotów, najczęściej późna jesienią. Wów-
czas jednak samce widywane są już w szacie spoczynkowej, która nie 
jest tak niezwykła i widowiskowa. Przypominają wówczas samice, a te 
- jak to przeważnie w kaczym świecie ma miejsce – są mało kolorowe 
i wyraziste. Myśląc o wspaniałych markaczkach zbliżam się powoli do 
Kruklanek, jednak im bliżej mam do celu, tym szybciej na niebie rozpo-
ściera się szarobury kaptur niskich chmur. Powoli nastaje ciemność, a 
na szybie auta pojawiają się pierwsze kropelki deszczu. Gdy docieram 
nad jezioro wicher hula już na dobre, a niewinne opady przeradzają 
się w ulewę. Jednak kaczorka dostrzegam, pływa rzeczywiście blisko 
brzegu. I teraz dochodzimy do setna sprawy, czyli wyglądu samca mar-
kaczki w szacie godowej. To stworzenie niezwykłe i jedyne w swoim 
rodzaju – głowa czarna, grzbiet czarny, skrzydła czarne, pierś czarna, 

Czasem deszcz, a czasem… deszcz
Ile razy można jeździć z Giżycka do Kruklanek, żeby 
zrobić zdjęcie dla przebywającej kilka tygodni na 
jeziorze Gołdopiwo markaczki? Pięć! Ile razy w tym 
czasie dochodzi do załamania pogody i na sielskim, 
niebieskim niebie pojawiają się ołowiane, deszczowe 
chmury? Pięć! Ile więc razy udało się wykonać 
przyzwoite zdjęcie tego rzadko widywanego na 
naszych wodach gatunku ptaka? Zero!

szyja czarna, a więc zupełnie monotematycznie. Puentą wizerunku jest 
jednak kontrastujący i niemal świecący pomarańczowo-żółty dziób z 
osobliwą naroślą. Wygląda tak, jakby ktoś chwycił tego ptaszka za dzio-
bek i cała resztę dokładnie zanurzył w czarnym atramencie. Wszystko 
się więc prawie udało, spotkanie z ptaszkiem przemiłe, ale chciałoby 
się też uwiecznić na zdjęciu głównego bohatera całego zamieszania. 
Jednak czarny ptak na tle niemal czarnego nieba… czarno to widzę. 
Rzeczywiście, okazało się, że uzyskałem na fotografii tylko wizerunek 
ciemnej plamy utkwionej w szaroburym krajobrazie. Nie tym razem, to 
może za drugim – pomyślałem i czekałem na kolejne okazje i przyjaź-
niejszą aurę. Tak się złożyło, że już następny dzień urzekał piękną i 
stabilną pogodą od samego rana. Cały dzień w pracy przymierzałem 
się do drugiej próby podjazdu do markaczki. Wszystko wyglądało opty-
mistycznie, zatem tuż po 16.00 już „palę gumy” w kierunku Kruklanek. 
Niestety, im bliżej mam do celu, tym szybciej na niebie rozpościera 
się szarobury kaptur niskich chmur. Sytuacja się powtarza. Ciemno i 
deszcz. Nie załamuję się. Po dwóch dniach ponownie ładuję się do 
samochodu z aparatem fotograficznym. W końcu już od kilku godzin 
świeci słońce i nic nie zapowiada możliwości zmiany. Telewizyjne pro-
gnozy pogody również nie przewidują komplikacji. Tym razem wizyta 
po prostu musi zakończyć się sukcesem. Niestety, im bliżej mam do 
celu, tym szybciej na niebie rozpościera się… i tak dalej, i tak dalej!

Krzysztof Pawlukojć
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Tak już jest , że gdy rodzi się nowy obywatel/ka cieszą się rodzice, 
dziadkowie a wszyscy zaprzyjaźnieni wykorzystują  te radosne zdarzenie 
do złożenia gratulacji najbliższym nowo narodzonego/nej. Szczęśliwym  
rodzicom i oczywiście bardzo dumnym dziadkom.

Mimo, że w świadomości każdego z nas  jest horyzont zakończenia  
doczesnego żywota to jednak gdy ten czas nadchodzi  zawsze wywołu-
je smutek i żal w kręgu rodziny ale i u przyjaciół i wielu znajomych czy 
współpracowników. Mimo , że  wiemy o nieuchronnej kiedyś śmierci to ona 
prawie zawsze zaskakuje a szczególnie wtedy kiedy zabiera osobę pełną 
energii i planów , aktywną życiowo i jeszcze w sile wieku  tak jak to się 
stało, zaskakująco nagle z odejściem Andrzeja Morskiego.

Od wielu lat w Giżycku, nad j. Niegocin organizowałem mazurskie po-
kazy lotnicze, oczywiście również przy wsparciu kilkunastu mieszkańców 
Giżycka. Wśród tych nielicznie aktywnie  wspierających zawsze bezinte-
resownie był Andrzej Morski  potencjałem  Zakładu Usługowego Roboty 
Budowlane  i Tereny Zielone.

Gdy pierwszy raz nad j. Niegocin zainicjowałem Mazury AirShow , na 
plaży miejskiej zgromadziły się tysiące obserwatorów lotniczych popisów. 
Po sobotnich pokazach  niedzielny poranek zszokował   organizatorów wi-
dokiem zaśmieconej plaży. Ślady pobytu obserwatorów Mazury AirShow i 
rozmiary pozostawionych śmieci były ponad siły potencjału wspierających 
wolontariuszy. W takiej awaryjnej sytuacji i śmieciowo-wstydliwego pro-
blemu po raz pierwszy pozyskaliśmy  wymierne - interwencyjne wsparcie 
Andrzeja i osób jego firmy. Po tych doświadczeniach już wszystkie kolejne 
Mazury AirShow były skutecznie zabezpieczane nieodpłatnym sprząta-
niem przez ZUROiTZ Andrzej Morski.

Przez wszystkie lata naszej współpracy a raczej Andrzeja udzie-
lania pomocy  organizatorom Mazury AirShow, miałem okazje po-
znać Jego osobowość, otwartą na nowe sprawy jak i innych. Sza-

Refleksyjne wspomnienie o  śp. Andrzeju Morskim
nujący i zawsze dotrzymujący danego słowa. Pogodny w relacjach 
międzyludzkich , życzliwy , uczynny  i potrafiący bezinteresownie pomagać.                                                                                                                                      
W naszych kontaktach wielokrotnie  zauważyłem , że miał poczucie humo-
ru a i cieszyć się potrafił  z wielu spraw. Niewątpliwie był dumny,  że swo-
ją firmą pomagając w utrzymaniu czystości terenów wykorzystywanych 
przez obserwatorów pokazów przyczynia się do jak najszerszej popula-
ryzacji miasta Giżycko. Potwierdzeniem takiej myśli była ekspozycja na 
ścianie swojego służbowego gabinetu dowodów naszej bardzo symbolicz-
nej wdzięczności, podziękowań i  certyfikatów. Jak się okazało  w sobotę, 
ilość osób uczestniczących w uroczystościach pogrzebowych wskazywała 
, że był w „mieście” szanowany i lubiany. Szarfę naszej wiązanki  kwiatów 
składanych na grobie opatrzyliśmy napisem - ANDRZEJOWI … ORGANI-
ZATORZY MAZURY AIRSHOW co jest z naszej strony  formą pamięci o 
zrealizowanej pomocy ale i bardzo symbolicznego podziękowania.

Niestety, już nie będzie Andrzeja i jego bezinteresownej pomocy gdy-
byśmy chcieli organizować Mazury AirShow 2022.  Z tym problemem tak 
jak i z wieloma innymi przy organizacji mazurskich pokazów lotniczych 
będziemy musieli się uporać. Natomiast brak Andrzeja w codziennym roz-
wiązywaniu problemów rodzinnych i biznesowych to  niewątpliwy cios - 
niepowetowana strata dla najbliższych.

Z pewną wdzięcznością wspominając w imieniu organizatorów Mazu-
ry AirShow Andrzeja i jego tak nagłe odejście z życia doczesnego, skła-
dam wyrazy głębokiego współczucia szczególnie rodzinie – najbliższym 
ale i serdecznym przyjaciołom. 

Żegnaj Andrzeju! W archiwalnych zbiorach wdzięcznych organizatorów 
Mazury AirShow masz swoje stałe miejsce, w gronie skromnych ale bardzo 
skutecznych partnerów. Jestem również przekonany, że dla wielu innych 
osób pozostaniesz również na zawsze w pamięci. I niech tak się stanie!!!

                            Stanisław Tołwiński
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Zapraszamy do udziału w badaniu opinii, dotyczącej przyszłego 
sposobu zagospodarowania nieruchomości dotychczas użytkowanej 
jako tor motocrossowy, położonej w Giżycku przy ul. św. Brunona. Za-
pewniamy, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie badania ankieto-
wego wykorzystane zostaną wyłącznie w celu poznania Państwa opinii 
na ten temat. Uprawnionymi do udziału w ankiecie są mieszkańcy Gi-
życka, którzy ukończyli 16 lat i posiadają Giżycką Kartę Mieszkańca lub 
są zameldowani w Giżycku (w przypadku głosowania elektronicznego). 
Konsultacje przeprowadza się w terminie od 28 czerwca 2021 r. do 28 
października 2021 r., równocześnie w następujących formach:
• elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego na platfor-

Trwają konsultacje społeczne dotyczące toru motocrossowego
mie E-konsultacje  na stronie Urzędu Miejskiego w Giżycku: www.gizycko.pl
• osobiście, poprzez wypełnienie karty do głosowania, które można 
odebrać w następujących punktach:
• Punkt Obsługi Klienta (pok. nr 7) Urzędu Miejskiego w Giżycku, Aleja 
1 Maja 14, Giżycko,
• Biuro Promocji i Polityki Społecznej (pok. nr 116 i 117) Urzędu Miej-
skiego w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, Giżycko,
• Port Ekomarina Giżycko (kasa Portu), ul. Dąbrowskiego 14, Giżycko,
• Klub Seniora, ul. Królowej Jadwigi 9b, Giżycko.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.
gizycko.pl w zakładce E-konsultacje.

To był już VI Marszobieg dla autyzmu. Tym razem nie wiosną (pan-
demia) a we wrześniu, ale jak zawsze licznie i z zaangażowaniem. Or-
ganizatorem Marszobiegu jest Stowarzyszenie  na Rzecz Dzieci Nie-
pełnosprawnych „Podaruj dziecku radość”.  W imprezie wzięli udział 
mieszkańcy Giżycka i okolic, oraz władze samorządowe, powiatu i gmi-
ny Giżycko: Starosta Powiatu Giżyckiego pan Mirosław Drzażdżew-
ski, który sprawował Patronat Honorowy, Burmistrz Miasta Giżycko 
pan Wojciech Karol Iwaszkiewicz, dyrektorzy placówek: pani Mał-
gorzata Czopińska, pan Ryszard Należyty, pani Anna Biraga, pani 
Anna Dec , a także uczniowie, nauczyciele, rodzice z SOSW, szkół 
podstawowych nr 1,7,3, GUTW, babcie i dziadkowie, żołnierze z 41. 
Batalionu Lekkiej Piechoty WOT. Rozgrzewkę poprowadziła Barbara 
Ewa Somionka, która wraz z grupą dzieci wykonała układ taneczny 
do utworu Jerusalem. Następnie w pełnym słońcu marsz i bieg oraz 
niebieska meta na Wzgórzu Św. Brunona, z niespodzianką - maskotką, 
poradami specjalistów z poradni oraz  poczęstunkiem.

Marszobieg spełnił rolę edukacyjną - mówiono o autyzmie, rozda-
wano ulotki, by wzrastała świadomość społeczeństwa o tym deficycie.

- Była też aktywność fizyczna, jakże potrzebna nam po pandemii 
oraz rekreacja i integracja lokalnej społeczności – mówią organizatorzy 
Marszobiegu. -  Atrakcje zapewnili nam: Ania Miękina i Party Time, 
ALPAKADABRA, żołnierze z 41. Batalionu Lekkiej Piechoty. Medycznie 

Niebieski dzień dla autyzmu
zabezpieczał nas charytatywnie TWIN-MED, natomiast nagłośnienie 
mieliśmy dzięki pani Dorocie Grygianiec z Akcji Katolickiej przy Parafii 
Św. M. Kolbe.

Zadanie zostało dofinansowanie ze środków powiatu giżyckiego.
Fot. Waldemar Albowicz
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Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich obchodzi 30. uro-
dziny i z tej okazji zorganizowała cykl biegów (trzy imprezy w trzech 
różnych miejscach na trzech dystansach), czyli V Mazurską Pętlę 
Biegową. Biegi odbyły się w Krutyni, Olecku i w Giżycku. Co ciekawe 
biegi w poszczególnych miastach mają swoje nazwy: Krutyń (Jaskółka, 
Czapla i Bocian), Olecko (Jeż, Bóbr i Łoś), Giżycko (Wiewiórka, Dzik i 
Jeleń). Medal który trafiał do zwycięzców ma formę puzzlową. Składa 
się z 3 części i w całości obrazował Szlak Wielkich Jezior Mazurskich.

Pętla na trzydziestolecie
- Jak zawsze współpracujemy przy biegach z Mazurskim Parkiem 

Krajobrazowym, Powiatem Giżyckim, Gminą i Miastem Giżycko oraz 
Nadleśnictwem Giżycko – mówi Paweł Grądzki z FOWJM. - Niespo-
dzianką tegorocznej Pętli była specjalna nagroda przygotowana przez 
Tomasza Frankowskiego  byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, 
legendy Jagiellonii Białystok ,a obecnie Europosła w Parlamencie Eu-
ropejskim.

Fot. Arch. Paweł Grądzki

8-12 września w Giżycku na jeziorze Niegocin odbył się Puchar Europy Klasy Korsarz oraz Mistrzostwa Polski Klasy Korsarz pod hasłem 
„Korsarze dla klimatu”. Zwieńczeniem imprezy była parada spinakerowa flotylli Korsarzy wzdłuż giżyckiego mola.

Międzynarodowa ekipa ścigała się na wodach naszego jeziora przez kilka dni aby wyłonić nowego zwycięzcę w tej nietypowej klasie.
Fot. Mariusz Kluk

Korsarze opanowali Niegocin
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Pracownicy Urzędu Miejskiego wzięli udział trzydniowym rajdzie 
rowerowym realizowanym w ramach projektu “Giżycko i Sowieck - 
współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, 
kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego”.  

Deszczowa pogoda nie przeszkodziła w pokonaniu ponad czter-
dziestu, zaplanowanych, kilometrów. W wydarzeniu, poza pracowni-

Trzydniowy rajd rowerowy Giżycko-Sowieck
kami giżyckiego urzędu, udział wzięli przedstawiciele Mrągowa, Mi-
kołajek, Grodziska Mazowieckiego, gminy Szemud i litewskich Trok.  
Uczestnikom przyświecał wspólny cel - promocja turystyczna regionu 
oraz propagowanie aktywnego stylu życia, czyli wszystko to co na co 
dzień robimy w ramach Rowerowych Mazur.

Autor: Justyna Maciejewska-Kucfir
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Ruszyły zajęcia sekcji zapaśniczej. Jak informują trenerzy Klubu frekwencja na pierwszych 
zajęciach była bardzo miłym zaskoczeniem.

Po krótkim, ale intensywnym treningu wydaje się, że dzieci wyszły z sali zadowolone. Zresz-
tą – najlepiej pokażą to zdjęcia z pierwszych zapaśniczych zajęć.                              
                            Fot. Klub Sportowy Tytani Giżycko

Tytani już na macie

25 września mażoretki Syrenki z Giżycka wzięły udział w Pu-
charze Polski w Cheerleadingu Sportowym w Łochowie. Zespół po 
raz pierwszy uczestniczył w zawodach w nowej dyscyplinie, a na 
przygotowania, czyli stworzenie choreografii i wyćwiczenie jej, miał 
zaledwie 3 tygodnie. Syrenki walczyły o medal w kategorii drill dan-
ce polegającej na perfekcyjnej pracy rąk, synchronizacji oraz kroku 
marszowym.

Pomimo iż był to dla nich debiut na zawodach tak wysokiej rangi, 

Giżyckie mażoretki ze złotem
udało im się wywalczyć pierwsze miejsce wśród juniorów młodszych. 
To obecnie największy sukces zespołu - wcześniej, w czerwcu, mażo-
retki z Giżycka zostały mistrzyniami Polski północno-wschodniej pod-
czas konkursu w Olecku.

 Wyjazd na zawody był możliwy dzięki wsparciu finansowemu 
Urzędu Miasta w ramach projektu w ramach projektu „Dofinansowanie 
szkolenia sportowego grupy Syrenki Giżycko”.

Fot. Mażoretki Syrenki Giżycko
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We wrześniu odbyły się obchody Europejskiego Dnia Współpracy 
Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020 w Giżycku. Wydarzenie 
było okazją do zaprezentowania rezultatów projektów transgranicznych 
oraz do wymiany doświadczeń i integracji mieszkańców i instytucji z 
regionów Polski i Litwy.

Europejski Dzień Współpracy (ang. European Cooperation Day, 
ECD) to inicjatywa, w ramach której corocznie, w drugiej połowie wrze-
śnia w krajach Unii Europejskiej organizowane są wydarzenia służące 
promocji regionów i państw uczestniczących we współpracy transgra-
nicznej. W wydarzeniu tym nie może zabraknąć również Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska.

Tegoroczne obchody spotkały się z dużym zainteresowaniem be-
neficjentów Programu, ale też mieszkańców. Wspólne świętowanie w 
Giżycku obejmowało m.in. amatorski turniej koszykówki 3x3 (streetball) 
z udziałem beneficjentów Programu Litwa-Polska. W rozgrywkach 
wzięło udział 7 zespołów, a nasz region reprezentowały drużyny Po-
wiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku 
oraz połączonych sił urzędów miejskich w Gołdapi i Orzyszu.

Pierwsze miejsce w turnieju zajęła drużyna Gminy Suderwa (Litwa), 
drugą pozycję w klasyfikacji wywalczył zespół Gminy Łoździeje (Litwa), 
natomiast najniższy stopień podium przypadł zespołowi Gminy Puńsk 
(województwo podlaskie). Warto podkreślić, że zawodnicy wszystkich 
7 drużyn dostarczyli obecnym na widowni polskim i litewskim kibicom 
dużych emocji, wykazując się umiejętnościami sportowymi oraz 
postawą fair play.

Uczestnicy wydarzenia mogli również zapoznać się z rezultatami 

Za nami święto współpracy Litwa-Polska
projektów współpracy transgranicznej w zorganizowanym przed halą 
MOSiR w Giżycku miasteczku projektowym z udziałem beneficjentów 
Programu Litwa-Polska. Swoje stoiska zaprezentowali m.in.: Urząd 
Miejski w Giżycku, Powiatowy Zespół Obsług Szkół i Placówek Oświa-
towych w Giżycku, Urząd Miejski w Ełku, Lokalny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich w Ełku, Komenda Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Ełku oraz Urząd Miejski w Orzyszu. Swoją ofer-
tę prezentował również Wspólny Sekretariat Techniczny Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja.

Obchodom Europejskiego Dnia Współpracy w Giżycku towarzy-
szył również mecz pokazowy drużyn koszykarskich, w którym udział 
wzięły zespoły Polonus Troki Litwa oraz KKS Vigors Giżycko. Zacięta 
walka zawodników trwała do samego końca, a ostatecznie zwycięsko 
z tej rywalizacji wyszła litewska drużyna z Trok, pokonując giżycki 
zespół 96:94. Podobnie jednak jak w przypadku turnieju drużyn ama-
torskich liczyła się tutaj przede wszystkim dobra zabawa i promocja 
aktywnego trybu życia. W ramach uroczystości w Giżycku odbyło się 
również zwiedzanie Twierdzy Boyen szlakiem projektów Interreg, a 
ostatnim akcentem wspólnego świętowania był rejs statkiem po je-
ziorze Niegocin.

Organizatorami wydarzenia były instytucje Programu Litwa-Polska tj. 
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej 
w Wilnie, Regionalne Punkty Kontaktowe Programu przy Urzędach 
Marszałkowskich w Olsztynie i Białymstoku, Urząd Miejski w Giżycku 
oraz Giżyckie Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki.
Źródło: Program Współpracy Transgranicznej Interreg Litwa-Polska 2014-2020”.  


