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Gorące przywitanie lata

Było pięknie, było kolorowo. Tęczowe      
zakończenie wakacji - strony 6 i 7. Fot. GCK



2 BLIŻEJ RATUSZA

DRUGA STRONA (DLA) BURMISTRZA
Czas wakacji to nie tylko czas urlopów i wypoczynku. Trady-

cyjnie podczas edukacyjnej przerwy skupiamy się na remontach 
i budowach w naszych placówkach oświatowych. W tym roku 
są to wyjątkowo intensywne prace, których wartość przekracza 
5 000 000 zł! Na tych inwestycjach nie można stracić, bo najlepszą 
inwestycją jest inwestycja w człowieka, zwłaszcza w najmłodsze 
pokolenia. Dlatego deklaruję, że na sport i oświatę nie będziemy 
żałować nakładów. Każda złotówka zwróci się nam wielokroć. A co 
nowego w tym roku… W Przedszkolu Miejskim nr 4 na ul. Jagiełły 
przeprowadziliśmy kompleksową modernizację korytarzy, dosto-
sowując je do przepisów przeciwpożarowych i wymogów technicz-
nych.  Bezpieczeństwo dzieci jest bowiem priorytetem. Poza tym 
we współpracy z naszym litewskim partnerem – Vareną, budujemy 
tu nowy plac zabaw i wymieniamy ogrodzenie.  W Przedszkolu 
Miejskim nr 1, na ul. Drzymały wyremontowany został dach i kuch-
nia, a na zewnątrz – podobnie jak w Przedszkolu Nr 4 powstaje 
nowy plac zabaw i nowe ogrodzenie.

Największa „rewolucja” jest w Szkole Podstawowej nr 1, gdzie 
po termomodernizacji i remoncie obu sal sportowych przyszedł 
czas na budowę zespołu boisk. Ta inwestycja powstaje z dużym 
dofinansowaniem Ministerstwa, a dobrym duchem tego zadania 
jest Pani Senator Małgorzata Kopiczko, której jeszcze raz 
dziękuję za wsparcie. W „Jedynce” całkowity remont przechodzą 
także łazienki w małej sali gimnastycznej. Tutaj wykonaliśmy tak-
że remont instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej. W „Czwórce” 
remontu doczekała się mała sala gimnastyczna i dokończony zo-
stał remont schodów zewnętrznych, a w „Dwójce” wykonaliśmy 
remont w kuchni wraz z instalacją wodno – kanalizacyjną.  Zakoń-
czyły się także prace w Szkole Podstawowej Nr 3, gdzie wyre-
montowane zostały obie sale gimnastyczne.

Przed nami przy-
gotowania do prze-
budowy boisk przy 
Szkole Podstawowej 
Nr 7, które nieste-
ty prawdopodobnie 
muszą zostać roze-
brane ze względu na 
zapadanie się. W tej 
lokalizacji planujemy 
także budowę ska-
teparku i jeżeli będą 
możliwości terenowe 
– również pump trac-
ku dla rowerzystów. 
Po „Siódemce” powin-
ny być wyremontowane boiska w Szkole Podstawowej nr 2, a za 
kilka miesięcy powinniśmy być gotowi do dalszej modernizacji 
stadionu, na którym powstanie nowoczesny budynek, zadaszo-
ne zostaną trybuny oraz wzmocnione oświetlenie, aby wszelkie 
zawody mogły się odbywać również po zmroku.

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Wszystkim uczniom, na-
uczycielom oraz  pracownikom oświaty życzę samych sukcesów 
oraz zdrowia. Miejmy nadzieję, że sytuacja epidemiczna będzie 
stabilna i będziemy mogli wreszcie normalnie żyć i funkcjono-
wać, bo tak powinien wyglądać ten normalny świat. Dlatego po-
winniśmy zrobić wszystko, aby nie dopuścić do namnażania się 
wirusa i tym samym umożliwienia mu zmieniania się w nowe 
nieprzewidywalne warianty genetyczne. Stosujmy się do zasad 
sanitarnych, a przede wszystkim zaszczepmy się. Zaufajmy 
zdobyczom medycyny i nauki, bo tylko systemowo możemy za-
kończyć tę epidemiczną wojnę.

Gościliśmy niedawno w Giżycku JM Rektora UKSW w Warszawie 
- ks. prof. R. Czekalskiego i Pana Prorektora prof. D. Kosiora. Oglą-
daliśmy bazę edukacyjną i medyczną, która ma służyć kształceniu w 
zawodach medycznych. Po przejęciu szpitala, należy skupić się na 
zapewnieniu kadry do pracy. To by było bardzo duże ułatwienie - stu-
diowanie w Giżycku i gwarancja zatrudnienia w Giżycku.

Przed nami jeszcze bardzo dużo pracy i załatwiania formalności, 
ale zrobimy wszystko, aby rozpoczęcie roku akademickiego w paź-
dzierniku 2022 r. stało się realne. Bardzo wspiera nas w tym senator 
Małgorzata Kopiczko.           Fot. www.facebook.com/MałgorzataKopiczko

Studia w Giżycku
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AKTUALNOŚCI

Z końcem sierpnia zlikwidowane zostały giżyckie mobilne punkty szczepień. Zniknął punkt przy ulicy Gimnazjalnej; zaszczepić się można było pod-
czas Pikniku Rodzinnego (22 sierpnia) i Pikniku Zdrowia (29 sierpnia). Ale to nie znaczy, że chętni nie mają już możliwości zabezpieczenia się przed 
nadchodzącą kolejną falą pandemii. W oryginalny sposób zachęca do tego giżycki Urząd Miejski z wiceburmistrzem Cezarym Piórkowskim na 
czele. Filmik z tego wydarzenia można obejrzeć na stronie //www.gizycko.pl/-urzadmiejskiwgizyckusieszczepi.                      Fot. Justyna Maciejewska-Kucfir

Oryginalna zachęta do szczepień
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21 września obchodzony jest Dzień Współpracy Europejskiej. 
Głównym celem  tego dnia jest przedstawienie osiągnięć europejskich 
regionów i państw współpracujących ponad granicami narodów oraz 
jest okazją do zaprezentowania projektów zrealizowanych z udziałem 
środków europejskich. W tym roku będą to dziesiąte obchody tego 
święta. Giżycko jest jednym z beneficjentów środków Programu Współ-
pracy Interreg V-A Litwa-Polska oraz Programu Współpracy Transgra-
nicznej Polska-Rosja 2014-2020. 

Z tej okazji Burmistrz Miasta Giżycka zaprasza na „Otwarty Rajd 
rowerowo-pieszy „Giżycko-SoVeTSk”, który odbędzie się 17 września 
o godz. 10.00 w Twierdzy Boyen w Giżycku.

Oficjalnie otwarta zostanie wówczas trasa rowerowo-piesza wraz 
z nowopowstałą infrastrukturą i wyremontowanym fragmentem Muru 
Carnot’a. Inwestycje zostały zrealizowane w ramach Programu Współ-
pracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Każdy zarejestrowa-
ny uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę oraz będzie miał okazję 
spędzić czas na trasie zarówno pieszo jak i rowerem. Na uczestników 
czeka także poczęstunek w formie grilla oraz pamiątkowy medal. 
Przewidziane są atrakcje w formie m. in. quizu, questu, gry terenowej 
i zadaniowej oraz możliwość rajdu pieszego z przewodnikiem, który 
będzie oprowadzał grupy co godzinę. 

Natomiast dzień później (18 września) od godz. 10.00 na Plaży 
Miejskiej w Giżycku odbędzie się „Dzień z koszykówką”. 

Na uczestników czekać będzie wiele atrakcji, w tym m.in. turnie-
je koszykówki ulicznej 3x3 (streetball) drużyn z udziałem przedstawi-
cieli projektów współpracy transgranicznej z Polski i Litwy, konkursy z 
nagrodami oraz zabawy dla najmłodszych gości. Zaplanowano także 
prezentację efektów przedsięwzięć transgranicznych wspartych dzięki  
Programowi Interreg V-A Litwa-Polska w formie „miasteczka” projekto-
wego oraz mecz pokazowy profesjonalnych zawodników Litwa kontra 
Polska w koszykówkę.

Aktywnie na rzecz współpracy
A oto programy obu imprez”

17.09.2021 r. „Otwarty Rajd rowerowo-pieszy 
„Giżycko- SoVeTSk” 

10.00-11.00  Uroczyste otwarcie Rajdu wraz z uruchomieniem tra-
sy rowerowej przy Twierdzy Boyen
10.00 - Rejestracja uczestników wydarzenia do wyczerpania miejsc 
| maksymalna liczba zgłoszeń – 300 osób
11.00 - Rozpoczęcie udziału w rajdzie pieszo-rowerowym zareje-
strowanych osób
11.30 - Poczęstunek w formie grilla dla uczestników wydarzenia, 
którzy ukończyli rajd
11.00-15.00  Przejście trasy przy Twierdzy z przewodnikiem | przej-
ścia co 1h
12.00-12.30  Quest historyczny na temat Giżycka i Twierdzy Boyen 
| rozdanie nagród
13.15-13:45  Quiz dot. Twierdzy Boyen i Giżycka | rozdanie nagród
14.00-14.30  Gra zadaniowa | rozdanie nagród
14.45-15.15  Gra terenowa | rozdanie nagród

18.09.2021 r. Program „Dzień z koszykówką”
10:00-10:15  Przemówienia powitalne
10:15-11:30  Turniej koszykówki 3x3 z udziałem partnerów projektu 
Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020
14:30-15:15 Mecz pokazowy koszykówki Polska-Litwa  Plaża Miej-
ska lub w przypadku złych warunków pogodowych mecz zostanie 
przeniesiony do Hali MOSIR na ul. 3 Maja 21
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Festiwal Kolorów 2021. Kolorowe Zakończenie Wakacji po raz kolejny zagościło w Giżycku, w tym roku – wyjątkowo w Twierdzy Boyen. Wiec-
zór poprowadził niezrównany Verossi, który nie tylko rozgrzewał publiczność jako konferansjer, ale również wspólnie z Matt5kim dawał popis swoi-
mi dj-skimi umiejętnościomi. W przerwach między wyrzutami kolorowych proszków holi, wystąpił zespół Tabu, który rozbujał publiczność swym 
reggae flow. Temu wszystkiemu towarzyszyły kolejne kolorowe wyrzuty, konfetti oraz bazooki CO2 i ognia. Na zakończenie ponownie zagościły 
klubowe rytmy, gdy na scenie zagościł Skytech. Zwieńczeniem imprezy był pokaz fajerwerkowy firmy Thunder Pirotechnika.

Kolorowe Zakończenie Wakacji 2021 było również doskonałą okazją, aby podziękować sponsorom i partnerom wydarzeń kulturalnych tego 
sezonu.

Podczas imprezy prowadzona była charytatywna zbiórka na rzecz Igorka Kamińskiego, pod patronatem burmistrza Giżycka Wojcie-
cha Karola Iwaszkiewicza.                 Tekst i fot. Żaneta Sarnecka-Roch

„... więc chodź pomaluj mój świat na        żółto i na niebiesko“
... i na wiele innych barw, ponieważ w sobotę, 21 sierpnia odbyła się najbardziej kolorowa impreza w naszym 
mieście.
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„... więc chodź pomaluj mój świat na        żółto i na niebiesko“

Serdecznie dziękujemy za to, że byli-
ście z nami na naszych letnich wydarze-
niach! Decyzja o przeniesieniu imprez 
masowych na Twierdzę Boyen była świa-
doma, nie chcieliśmy wprowadzać limitu 
osób zaszczepionych i niezaszczepio-
nych, stąd tegoroczne imprezy masowe 
odbyły się w Amfiteatrze Twierdzy Boyen. 
Mamy nadzieję, że ten pandemiczny czas 
jest już za nami i w 2022 roku znów spo-
tkamy się podczas koncertów na plaży! 
Do zobaczenia za rok!

Marta Dąbrowska 
Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury
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ZAJECIA
EDUKACYJNE
GCK

T E A T R
Instruktor Grażyna Wojtkiw
tel. 608 817 806
20.09.2021 spotkania organizacyjne
sala kameralna:
g. 17:00 - dzieci (od lat 5)
g. 18:30 - dorośli

T A N I E C W S P ÓŁC Z E S N Y

S Z A C H Y
Trener Henryk Gudojć tel. 605 849 099
24.09.2021, g. 18:30
spotkanie organizacyjne - sala nr 2
(uczniowie szkół podstawowych)

H I P H O P
Instruktor Ela Buratyńska
tel. 531 280 894
28.09.2021 spotkania organizacyjne
sala kameralna:
g. 16:30 - dzieci (od lat 6 do 11)
g. 17:00 -młodzież (od lat 12)

Instruktor Grażyna Darska
509 459 819
29.09.2021 spotkania organizacyjne
sala kameralna:
g. 17:00 - dzieci (od lat 6)
g. 17:30 - młodzież (od lat 13)

F O T O G R A F I A
Instruktor Mariusz Kuliś tel. 793 027 611
28.09.2021, g. 17:00
spotkanie organizacyjne - sala nr 2
(młodzież i dorośli)

Instruktor Danuta Maksimowska
tel. 507 611 011
30.09.2021, g. 17:00
spotkanie organizacyjne - sala nr 2
(młodzież od lat 12)

Z E S P ÓŁ W O K A L N Y
" Z W I A T R E M "

Z A JĘC I A P L A S T Y C Z N E

C H Ó R C A N T A B I L E

Instruktor Romana Waszak
tel. 504 058 028
15.09.2021r. g. 18:00 - spotkanie
organizacyjne dla dzieci od lat 5,
młodzieży i dorosłych - warsztat
zbrojmistrza w Twierdzy Boyen

Dyrygent Bogusław Paliński
tel. 519 673 593
29.09.2021, g. 18:00
spotkanie organizacyjne - sala nr 2
(młodzież, dorośli)

P O D R ÓŻ ŚL A D A M I
R ÓŻN Y C H K U L T U R

N O W OŚĆ !
Instruktor Monika Gago tel. 571 648 664

21.09.2021, g. 18:00
spotkanie organizacyjne - sala nr 2
(uczniowie szkół podstawowych)

,
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7 sierpnia w Amfiteatrze Twierdzy Boyen mogliśmy wysłuchać 
niezywkle energetycznego  koncertu. Pierwszy na scenie pojawił się 
niezrównany zespół Video, prezentując mocne gitarowe brzmienia w 
lekkich pop-rockowych aranżacjach. Pod koniec występu, lider zespołu 
Wojtek Łuszczykiewicz zaprosił kilka osób na scenę, aby wspól-
nie zaśpiewać jeden z najbardziej rozpoznawalnych przebojów – „Idę 
na plażę“.

Następnie scenę opanowała Cleo, która porwała publiczność, 
wśród której było mnóstwo wiernych fanów piosenkarki. Dodatkowym 
elementem, który towarzyszył widowisku były tancerki, które wraz z 
Cleo wykonywały skomplikowane układy taneczne. Warto zaznaczyć, 
że jej występ był swoistą podróżą przez jej karierę, ponieważ przed 
każdą piosenką opowiadała jakie okoliczności i emocje towarzyszyły 
jej przy napisaniu danego utworu.

Cały wieczór upływał pod znakiem pozytywnych emocji oraz 
wspólnej zabawy pod sceną. Podczas tego wieczoru prowadzona była 
rownież charytatywna zbiórka na rzecz Igorka Kamińskiego pod 
patronatem burmistrza Wojciecha Karola Iwaszkiewicza.

                     Tekst i fot. Żaneta Sarnecka-Roch

Z plaży na twierdzę
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Wakacje minęły, zatem część miejskich inwestycji zostanie już odebranych; inne trwają, a jeszcze inne niedługo się zaczną. Oto niektóre z 
nich. Dzieje się!                                        Fot. GCK

Inwestycyjne zakończenie wakacji

Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Pawła II w Giżycku przeszła 
już termomodernizację, obie sale sportowe zostały wyremontowane, 
przyszedł czas na szkolne boisko. Inwestycja o wartości prawie trzech 
milionów złotych została w dużej mierze wsparta przez Ministerstwo 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wykonawcą jest firma EL-
SIK z Żukowa (woj. pomorskie). 

Nowych placów zabaw doczekają się już niebawem dzieci z przedszkoli miejskich nr 1 i 4. W „Jedynce” zakończony został remont dachu 
i ogrodzenia. Wcześniej wykonano nowe instalacje, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, rodzicom i personelowi. W tym roku przedszkole 
wzbogaciło się o kontrolę dostępu. Z kolei w „Czwórce” wykonano nową instalację przeciwpożarową i elektryczną. Wymienione zostały drzwi, 
balustrady i ogrodzenie. Pojawiły się nowe kolory, słowem nowy rok szkolny rozpoczął się w odnowionych wnętrzach. 

Nie sposób nie zauważyć „zamieszania” przy szpitalu. Trwają tam 
prace związane z drogami i przebudową sieci kanalizacji deszczowej. 

Nowej odsłony doczekało się rondo im. Jana Pawła II przy zbiegu ulic Olsztyńskiej i Unii Europejskiej, a już niedługo ulicą Nowowiejską będzie 
można bezpiecznie i komfortowo przejechać rowerem. 
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Wszyscy mamy obowiązek wziąć udział w Narodowym Spisie Po-
wszechnym. Giżycko na początku bardzo aktywnie wzięło udział w 
spisie, ale teraz zarówno odsetek spisanych osób, jak i mieszkań jest 
znacznie poniżej średniej województwa. 

W całym województwie spisanych jest ponad 52% mieszkań i pra-
wie 53% osób, natomiast w naszym mieście – zaledwie 41% mieszkań 
i 42% mieszkańców. W ogólnopolskim rankingu gmin zajmujemy dopie-
ro 2363 pozycję na 2481 gmin w Polsce.

Jak się spisać? 
Można to zrobić w następujący sposób:

- przez internet, wchodząc na stronę www.spis.gov.pl;
- przez telefon, dzwoniąc na numer ogólnopolskiej infolinii 22 279 99 
99 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-18) i wybierając opcję 
„spisz się przez telefon”;
- w Urzędzie Miejskim w Giżycku, na parterze w pokoju nr 5 urucho-
miony jest gminny punkt spisowy, gdzie urzędnik pomoże się spisać od 
poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu;
- w rozmowie z rachmistrzem spisowym, który zadzwoni do Państwa z 

Mamy czas do końca września
następujących numerów telefonu: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Nie 
można odmówić rozmowy z rachmistrzem, który jednak zawsze umówi 
się z Państwem na dogodny termin rozmowy.

Za odmowę udziału w spisie grozi grzywna w wysokości 5 000 zł.
                                   Fot. gizycko.pl

Tradycyjnie za początek roku szkolnego uznajemy dzień 1 wrze-
śnia. Nie zawsze tak było. W 1939 roku wybuchła tego dnia II woj-
na światowa.  Później, w czasach PRL różnie bywało. W latach 1975 
- 1981 początek roku szkolnego następował po 20 sierpnia, choć 
rzeczywiście uroczyste rozpoczęcie miało miejsce około 1 września. 
W Giżycku schemat był prosty - reprezentacje szkół spotykały się na 
placu Wolności (obecnie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego). Odśpie-
wywano hymn państwowy, słuchano przemówienia I sekretarza KM 
PZPR, od czasu do czasu odbywało się  ślubowanie pierwszoklasistów. 

Rok temu pandemia też zburzyła porządek pierwszowrześniowy. W 
tym roku uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbywało się etapami. 

Redakcja „Mojego Giżycka” życzy dzieciom, mło-
dzieży, nauczycielom i rodzicom spokojnej, owocnej i 
przede wszystkim nieprzerwanej nauki.   Info:  gac.gizycko.pl

Fot. Maria Szarska, 1977, http://gac.gizycko.pl, GCK

Pierwszy dzwonek dziś i … 44 lata temu
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Szanowni Państwo!
składamy najszczersze podziękowania

za wsparcie naszych działań w 2021 roku.
Niewiele jest tak hojnych i skorych do pomocy firm!

Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce,
życzymy powodzenia w realizacji

życiowych zamierzeń!

Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym,

że tylko to wszystko co robimy dla innych, jest tym,

co naprawdę warto robić /Caroll Lewis/

Z poważaniem
Marta Dąbrowska

Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury
wraz z pracownikami

SERDECZNE
PODZIĘKOWANIA I UKŁONY

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

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

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

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie. 
Dodatkowe informacje:

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

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

21 sierpnia z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku 
odbył się   Festyn Charytatywny na rzecz Krzysia Marculewicza. 
Wszyscy mogli wesprzeć Krzysia, korzystając z różnorodnych, przy-
gotowanych przez organizatorów stoisk. Odbył się kiermasz książki, 
który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Najmłodsi brali udział 
w grach i zabawach prowadzonych przez animatorów oraz puszczali 
wielkie bańki. Na placu stanęła duża dmuchana tarcza do strzelania z 
łuku. Odbywała się degustacja ciast upieczonych przez rodzinę Krzysia 
oraz darczyńców. Dzięki sponsorom podczas festynu można było prze-
jechać się konno na kucyku. Nie zabrakło również artystycznych zajęć 
na chuście animacyjnej, podczas których dzieci wykonywały kolorowe 
prace plastyczne. Podczas  Festynu oraz dzięki licytacji online zebrano 
14631,22 zł. Organizatorzy dziękują wszystkim darczyńcom. 

                                 Tekst i fot. MBP

Na wesoło na rzecz Krzysia
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Podczas Pikniku Rodzinnego, który odbył się na Plaży Miejskiej 
w Giżycku 22 sierpnia, wszystko sprzyjało organizatorom. Była pięk-
na pogoda, nie zawiedli wykonawcy, mieszkańcy i turyści. Słowem, 
wszystko się udało. 

Impreza odbyła się pod patronatem Burmistrza Giżycka Wojciecha 
Karola Iwaszkiewicza. Piknikowi towarzyszyła zbiórka pieniędzy 
na rzecz małego giżycczanina Igorka Kamińskiego, który na łamach 
Mojego Giżycka dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu 
imprezy: 
- Zespół wokalny „Nuteczki” z Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji 
z Wilkas,
- Teatr „Wit -Wit”,
- Zespół „Kaprys” z GOKiR Wilkasy,
- Teatr w Ruchu,
- Mobilne Planetarium Piotr Piotrowski,
- Firma Sniper,
- Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
- Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej z Węgorzewa,

Piknik Rodzinny. Było słonecznie, kolorowo i rodzinnie
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku, 
- 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego,
- 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w 
Ełku,
- Główny Urząd Statystyczny,
- Giżyckie Centrum Kultury,
- Miejski Zakład Komunalny,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Port Ekomarina Giżycko,
- Elektroinstalator Marek Brzozowski,
- Cukiernia u Adama,
- Mazury Przygoda Rafał Bielak,
- BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane,
- DMC-Dj Music Center Kamil Michalczewski,
- Fotografia Tomasz Karolski,
- Prezesi spółdzielni mieszkaniowych w Giżycku,
- Patroni medialni (zgizycka.pl, Gazeta Giżycka, Moje Giżycko).
        Fot. gizycko.pl Fotografia Tomasz Karolski
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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

Trzy pieski i dwie suczki są już gotowe do adopcji. Będą duże.

Michał, 3-letni, duży, energiczny pies. Misza, 6-letni, średniej wielkości piesek.

Perełka , 4- letnia sunia średniej wielkości.

Riko,  7- letni, spokojny średniej wielkości 
piesek. Saba, 13-letnia, duża sunia. Teodor, 11-letni średniej wielkości piesek.
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1

2
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4

5

6

7

8

9

10

11

1. Do białego rana
2. Listeczek świerka
3. Szafran na polanie

4. I kolos i metal
5. Step w Arizonie

6. … Baptiste Poquelin, czyli Moliere
7. Niemiłe wrażenie 

8. Strój sportowy 
9. Sojusznik na wojnie

10. Stanowią podstawę dziedziczenia
11. Kraj

Prosimy o wysyłanie hasła z krzyżówki na adres: 

redakcja@gizycko.pl do 20.09.2021r.
Spośród wszystkich poprawnych odpowiedzi rozlosujemy pakiet 

niespodziankę z gadżetami! 
Zwycięzcę ogłosimy w kolejnym numerze Mojego Giżycka.

Grasz w brydża? Chcesz grać? Dołącz do nas! 

Giżyckie Centrum Kultury wspólnie 

ze Społecznym Klubem Sportowym INEX 

zaprasza na spotkanie organizacyjne 30.09.2021r. 

o godz. 17:00 w Klubie Seniora 

(Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 9B)
Szczegółowe informację - Paweł Czacharowski 

tel. 608 411 847 p.czacharowski@onet.pl 
Zadanie współfinansowane ze środków 

Urzędu Miejskiego w Giżycku.
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Gdybym mógł się urodzić po raz drugi, tym razem w ptasim wcie-
leniu i mieć wpływ na wybór gatunku, to wcale nie decydowałbym się 
na majestatycznego bielika, inteligentnego kruka, czy choćby mocarne-
go łabędzia niemego. Gdybym urodził się ptakiem, to nie miałbym nic 
przeciwko temu, żeby być… raniuszkiem. To ptaszek skromny, łagod-
ny, towarzyski, nie wpychający się na pierwszy plan i do tego jeszcze 
całkiem fajnie wygląda. Czyli wypisz, wymaluj – wykapany ja!

Niestety, to przyklejanie i porównywanie się do pozytywnego wize-
runku raniuszków z mojej strony jest wyraźnym nadużyciem. Mówiąc i 
pisząc szczerze – daleko mi pod wieloma względami do tych niewiel-
kich, a jednocześnie wyjątkowo urokliwych ptaków. Po pierwsze kon-
frontując nasz wygląd, a przede wszystkim stronę estetyczną dzieli nas 
przepaść. U mnie uroda środkowoeuropejska, już trochę lekko nad-
szarpnięta wiekiem czasu i podupadająca, rozmiar pomiędzy L, a XL, 
waga również nie papierowa, ani nawet nie kogucia. Wizerunek raniusz-
ków z kolei to same pozytywne wrażenia, cud – miód. To drobne, białe, 
puszyste kuleczki  z czarnobrązowymi skrzydłami i wierzchem ciała 
oraz wyraźnie długim czarnym ogonem. Głowa okrągła, dziób króciutki, 

Wcielając się w raniuszka
duże ciemne oko. 
Można bez prze-
sady stwierdzić, że 
stworzenie to wy-
gląda, jakby żyw-
cem wyciągnięte z 
dziecięcego karto-
nu z zabawkami i 
maskotkami. Stąd też spogląda się na raniuszka zwykle z sympatią i 
pozytywnym nastawieniem.

Drugą istotną różnicą dzielącą moją skromną osobę od „raniuszko-
wego” klanu są zdolności techniczne, manualne, budownicze. Niestety 
w moim przypadku powiedzieć, że mam dwie lewe ręce to jakby nic nie 
powiedzieć. Ja mam w zasadzie chyba trzy lewe ręce. Raniuszki w tym 
zakresie są moim przeciwieństwem. Kto kiedykolwiek widział gniazdo 
tych ptaków, ten przyzna mi rację i doceni ich kunszt. Inna sprawa, że 
są to „mieszkania” dobrze ukryte i zamaskowane, więc trafić na nie jest 
niezwykle trudno. Raniuszki wiją, szyją, plotą i z tego po pewnym czasie 
powstaje całkiem pokaźny kulisty kokon z liści, traw, pajęczyn, mchów, 
umiejscowiony fachowo gdzieś pomiędzy konarami lub rozwidleniem 
gałęzi. Cała konstrukcja posiada niewielki otwór wlotowy w górnej czę-
ści, poza tym jest zamknięta i dodatkowo z zewnątrz przyozdobiona  
porostami i kawałkami kory, co stanowi doskonały kamuflaż. 

Daleko mi do raniuszków również pod względem sprawności, zwin-
ności i ogólnej kondycji fizycznej. Nawet gdybym się rozpędził na miarę 
swoich możliwości w niewielkich raniuszkowych oczkach byłyby to ru-
chy powolnego zwierza gruboskórnego. Te ptaki bazują na swojej bły-
skotliwości i umiejętnościach akrobatycznych. W końcu żerują najczę-
ściej w koronach drzew, a uganianie się za drobnymi bezkręgowcami, 
bądź zbieranie larw, czy mikroskopijnych jajeczek z liści i wiotkich gałą-
zek wymaga sprytu, szybkości i poczucia równowagi. A ja na lekcjach 
wychowania fizycznego miałem kłopoty nawet ze stawaniem na głowie. 

Staram się być osobą towarzyską i niestroniącą od drugiego czło-
wieka. Oczywiście w granicach rozsądku. U raniuszków ta granica roz-
sądku jest posunięta o wiele dalej, a może nie ma jej w tym przypadku 
w ogóle. Pojedynczy raniuszek trafia się rzadko. Najczęściej ptaki te 
przebywają w stadkach rodzinnych, bądź w czasie zimy łączą się w 
większe grupy. Co ciekawe, nawet w okresie lęgowym trzymają się w 
większych kompaniach. Dominująca i zapewne najbardziej doświad-
czona para w takim klanie przystępuje do lęgów i zakłada gniazdo, a 
pozostałe ptaki towarzyszą jej, a nawet pomagają w wykarmieniu pi-
skląt, alarmowaniu o niebezpieczeństwach i odganianiu intruzów. I nie 
ma złośliwości, buntów, pretensji i większych niesnasek. Jest określony 
porządek oraz raniuszkowe zasady, z którymi się nie dyskutuje.

Tak więc początkowo myślałem, że jest mi pod wieloma względami 
blisko do raniuszków, a im dłużej piszę ten tekst dostrzegam, jak wielki 
dzieli na dystans w kontekście mentalnym, fizycznym i charakterolo-
gicznym. I być może dlatego w przyszłym ptasim wcieleniu powinienem 
być właśnie raniuszkiem!                                           Krzysztof Pawlukojć
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Powiedzieć, że studenci wydziału architektury Politechniki War-
szawskiej znają Twierdzę Boyen na wylot, to powiedzieć za mało. Przez 
25 lat mieli okazję, a przede wszystkim chęć zapoznać się z jej każdym 
zakątkiem. Od ćwierćwiecza kolejne pokolenie studentów przyjeżdżają 
do Giżycka, by ocenić obiekty Twierdzy, tworzyć dokumentację, pro-
jekty zagospodarowania, odbyć tu zajęcia praktyczne. Inicjatorem tych 
spotkań byli głównie dwaj panowie: prezes Towarzystwa Miłośników 
Twierdzy Boyen Wojciech Chodakowski i profesor Piotr Molski, 
kierownik Zakładu Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki Wydziału 
Architektury Politechniki Warszawskiej.

Warto uściślić, że studenci przyjeżdżają do Giżycka (w ramach let-
nich seminariów) od 1995 roku, czyli 26 lat. Jednak rok pandemiczny 
(2020) zatrzymał młodzież w Warszawie, dlatego też w tym roku obcho-
dzone jest 25-lecie ich obecności w Twierdzy Boyen. Z tej okazji odbył 
się wernisaż wystawy podsumowującej efekty pracy studentów, a te-
goroczne seminarium odbyło się pod nazwą „Rewaloryzacja Zespołów 
Zabytkowych” w latach 1996-2019.                           Fot. GCK

Studenci studiują i świętują
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Grał na gitarze i trąbce. Własne pio-
senki zaczął  komponować  w połowie  lat 
sześćdziesiątych, gdy  wypływał w długie, 
oceaniczne rejsy. 

Działalność estradową rozpoczął w 
latach siedemdziesiątych występami na 
festiwalach szantowych, dzięki którym 
jego ballady rybackie stawały się coraz 
bardziej popularne.

Jego piosenki: „Cztery piwka”, „Jejku 
jejku”, „Ciałko”, „Nie wiem skąd się wziął” 
czy ta najbardziej znana „Gdzie ta keja” 
na zawsze pozostaną z nami.

Jerzego Porębskiego wspominają Mariola Jórzak i Grażyna 
Darska z Giżyckiego Centrum Kultury.

Jurka zapamiętam jako ciepłą, serdeczną  i niezwykle przyjaciel-
ską  osobę, z którą można było godzinami rozmawiać. Bardzo lubi-
łam, gdy z Helenką (żoną) przyjeżdżali do Giżycka na te kilka dni,  na 
festiwal, którego był Dyrektorem Artystycznym. 

Nigdy nie zapomnę, gdy podczas jednego z  festiwali nastąpiła 
przerwa w dostawie prądu. Ciemność  zapanowała w amfiteatrze i 
oczywiście  hałas, gwizdy. Nagle ze sceny rozległ się dźwięk trąbki, to 
właśnie Jurek grał swoją sztandarową pieśń ”Gdzie ta keja”, publicz-
ność momentalnie podłapała i już za chwilę cały amfiteatr śpiewał 
„Keję” , potem jeszcze „Cztery piwka na stół” i tak  aż  do przywróce-
nia prądu i światła.  To właśnie była Jego siła. Umiał zapanować nad 
widzami, słuchali go. 

W 2006 roku Jurek po przyjeździe do Giżycka z uśmiechem na 
ustach zakomunikował, że zakłada na potrzeby tego i kolejnych festi-
wali damski zespół, który nazwał „DECYDENTKI”. Jak przystało na 
kierownika zespołu przygotował piosenkę: 

Giżyckie szanty w Twierdzy Boyen
Urzekną światłem i nastrojem
Urzekną pieśnią z ust tysiąca

Pieśnią co może trwać bez końca.

Echem odbite od jezior tafli
Pachnących lasów, białych żagli

Wiatrem wplątane w sztagi, wanty
Giżyckie szanty (J.P.)

Tak bardzo mi żal, że już nie wrócą tamte chwile. 
Jurku, zawsze zostaniesz w mojej pamięci i moich bliskich.

Mariola Jórzak

Jerzy Porębski , twórca najsłynniejszej szanty „Gdzie ta keja” odszedł na wieczną wachtę
19 sierpnia, w wieku 82 lat  zmarł Jerzy Porębski , znany wykonawca szant, autor piosenek o tematyce morskiej, doktor 
oceanografii, żeglarz, współzałożyciel i wieloletni członek legendarnej polskiej grupy szantowej Stare Dzwony, wieloletni 
Dyrektor Festiwalu Piosenki Żeglarskiej i Morskiej „Szanty w Giżycku”, a przede wszystkim wspaniały człowiek o ujmują-
cym usposobieniu.

*
Jerzy Porębski albo Stara Poręba  (jak żartobliwie o sobie mówił) 

zawsze będzie mi się kojarzył z naszym niezapomnianym  festiwalem 
szantowym  i Jego przeuroczą  żoną  Helenką. 

Zapamiętam Go nie tylko jako wspaniałego pieśniarza, ale i do-
skonałego gawędziarza.

W 2007 miałam przyjemność prowadzić z nim rozmowę  w ra-
mach Cafe Kultura.

To był niesamowity koncert połączony z luźną pogawędką. Naj-
pierw  Jerzy Porębski w duecie z Andrzejem Koryckim śpiewali  że-
glarskie ballady, a w przerwie, w zaaranżowanej na scenie kawiaren-
ce, Jerzy Porębski dzielił się  swoimi opowieściami o życiu na morzu, 
zdradził tajemnicę swojego szczupłego wyglądu (preferował dietę 
Kwaśniewskiego czyli  na tłusto) i podał rewelacyjny  przepis na ko-
tlety z kalmara. Opowiadał barwnie, niezwykle ciekawie, z właściwym 
dla siebie poczuciem humoru. Publiczność była zachwycona.

Ja czułam się z nim  na scenie doskonale, nie stwarzał  żadnego 
dystansu, był serdeczny, życzliwy i bardzo szarmancki.

Grażyna Darska
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W środę 18 sierpnia na stadionie MOSiR w Giżycku odbył się mecz 
pomiędzy GKS Mamry Giżycko a II składem Legii Warszawa.

Chociaż spotkanie nie zakończyło się szczęśliwie dla giżyckiej dru-
żyny (ulegliśmy Legii 4:0), to z pewnością będzie kolejną lekcją i nauką 
dla piłkarzy Mamr. Pierwsza połowa meczu dawała szanse na dobry 
wynik, do przerwy był remis 0:0, a nasi piłkarze byli szybcy i zdetermi-
nowani. Po przerwie, gdy Legia celnie strzelała do bramki, z każdym 
golem przeciwnika, wizja wygranej Mamr oddalała się.

Dziękujemy za pełen emocji mecz, walkę do ostatniej minuty, a kibi-
com za wyjątkowo liczne przybycie na stadion i gorący doping.

Podczas meczu zbierane były pieniądze na powrót do zdrowia 
giżycczanina Igorka Kamińskiego. Bardzo emocjonująco przebiegła 
licytacja koszulki Marcina Budzińskiego, która ostatecznie trafiła w 
ręce wiernego kibica GKS za kwotę 1100 zł! Gratulujemy!

                 Fot. gizycko.pl K. Zadroga

Mamry zagrały z Legią 

Pomysłodawcą Patrolu jest Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Ma-
zurskich przy wsparciu Urzędu Wojewódzkiego Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego, LOT Mazury i Mazury.travel. O co chodzi? O porządek 
rzecz jasna. Tym razem na wodach, jeziorach, rzekach, kanałach. Po-
rządek w miejscach, do których trudno dotrzeć z lądu. Jest co zbierać? 
Uczestnicy Kajakowego Patrolu (a było ich ponad czterdziestu) zgodnie 
poświadczą, że – niestety – jest. Turyści (choć przyznajmy uczciwie, że 
nie tylko) wciąż nie potrafią po sobie posprzątać. Na brzegach rzek, w 
trzcinowiskach pełno jest puszek, butelek, folii, szklanych opakowań. 

- Smutne, że pozostawiamy tyle śmieci w wodzie i na brzegach je-
zior – mówi Paweł Grądzki, kierownik Mazurskiego Centrum Edukacji 
Ekologicznej FOWJM.

Kajakarze sprzątali Jezioro Wydmińskie, Tajty, Łaźną Strugę, Krutyń 
– miejsca szczególnej aktywności turystów. 

To pierwsza tego typu, ale na pewno nie ostatnia i nie jedyna akcja 
mająca na celu zarówno powakacyjne posprzątanie, jak i  promocja eko-
logicznego spędzania czasu wolnego.                    Fot. arch. Paweł Grądzki

Kajakowy Patrol Ekologiczny
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Kończą się wakacje, ale zawodnicy Giżyckiej Grupy Regatowej są w 
samym środku żeglarskiego sezonu. W dwa letnie miesiące młodzi że-
glarze znad Niegocina wywalczyli worek medali i sporo cennych tytułów.

W lipcowych regatach Nord Cup Lotos w Gdańsku Amelia Dziąba 
stanęła na drugim miejscu podium w klasyfikacji kobiet U19 klasy ILCA 
6 (Laser Radial), Kuba Kluk wywalczył trzecie miejsce open w klasie 
ILCA 6 (Laser Radial) oraz zwyciężył klasyfikację mężczyzn U17. W 
tej samej imprezie w grupie OPP A Weronika Grala zakończyła rywa-
lizację na miejscu drugim jako najlepsza wśród dziewczynek. W grupie 
OPP B Antonina Dziekańska zwycięstwem w ostatnim (ósmym) wy-
ścigu zagwarantowała sobie drugie miejsce w klasyfikacji open i po-
dobnie jak Weronika została najlepszą dziewczynką w grupie B! Miłosz 
Ciechanowicz wywalczył trzecie miejsce w klasyfikacji open i wygrał 
klasyfikację chłopców do lat 11.

W Pucharze Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser, który również 
w lipcu rozegrany został na Zatoce Puckiej w klasie ILCA 6 (Laser Ra-
dial) Julia Rogalska wywalczyła srebro w klasyfikacji open oraz złoto 
U21 kobiet, Kuba Kluk zdobył brąz w klasyfikacji U17 mężczyzn, w kla-
sie ILCA 7 (Laser Standard) Wojciech Klimaszewski wywalczył brąz 
w klasyfikacji open oraz srebro U21 a Tomasz Trajnowicz - złoto U19.

W laserowym Europa Cup tj. regatach które odbyły się w sierpniu 
w Dziwnowie zawodnicy Giżyckiej Grupy Regatowej wywalczyli cztery 
medale: Wojciech Klimaszewski był trzeci wśród seniorów w klasie 
ILCA 7 (Laser Standard) i najlepszy wśród młodzieżowców, Stanisław 
Konarzewski drugi w klasie ILCA 6 (Laser Radial) mężczyzn i również 
drugi w klasyfikacji U19.

Z kolei Wicemistrzami Polski w sprincie w klasie 420 w kategorii 
do lat 17 zostali Patryk Chełkowski i Mateusz Gigielewicz, do lat 
19 srebrne medale wywalczyli również Adam Turczynowicz i Marcel 
Kurjańczyk. Mistrzostwa odbyły się w Giżycku na Niegocinie.

Giżycka Grupa Regatowa na sportowej fali
Na Jeziorze Dąbie w Mistrzostwach Polskiego Stowarzyszenia Kla-

sy Optimist do lat 13 zwyciężyła Weronika Grala, która nieco wcze-
śniej w Złocieńcu wywalczyła tytuł Mistrzyni PSKO do lat 11.

 W Mistrzostwach Świata U21 ILCA, które odbyły się w Gdyni z 
najlepszymi na świecie juniorskimi laserowcami rywalizowało sześcioro 
zawodników Giżyckiej Grupy Regatowej:
- w klasie ILCA 7 (Laser Standard) Wojciech Klimaszewski zakoń-
czył na miejscu 50, Tomasz Trajnowicz na pozycji 60 (13 m. w U19), 
Konstanty Sawicki uplasował się na m. 99 i Hubert Maczyszyn na 
m. 132.
- w klasie ILCA 6 (Laser Radial) Julia Rogalska wywalczyła 16 pozycję 
a Amelia Dziąba zajęła miejsce 55.

W zakończonych 29 sierpnia na Niegocinie Mistrzostwach Polskie-
go Stowarzyszenia Klasy Optimist gr.B klasyfikację chłopców wygrał Mi-
łosz Ciechanowicz (Miłosz jest również tegorocznym Mistrzem PSKO 
do lat 11!), brązowy medal wśród dziewczynek zdobyła Antonina Dzie-
kańska a w kategorii dziewczynek do lat 9 zwyciężyła Pola Wójcik!  
Przed żeglarzami z Giżycka jeszcze pracowite jesienne miesiące i mi-
strzostwa Polski w klasach ILCA 6 ILCA 7 oraz 420, trzymajmy kciuki! 
Giżycką Grupę Regatową wspiera PKN ORLEN oraz Energa z Grupy 
ORLEN, partnerem jest Miasto Giżycko.

               Tekst: Alicja Klimaszewska, fot. Giżycka Grupa Regatowa


