Załącznik nr 1

Lista kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione
do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego III kadencji
Lp.

Imię i nazwisko
kandydata

Krótka notka biograﬁczna kandydata

Organizacja zgłaszająca

Miasto Giżycko
1.

Jerzy Banach

2.

Maria Borkowska

3.

Dariusz Gajownik

Członek założyciel Rotary Club Giżycko (od 2002 r.), dwukrotny Prezydent Klubu, Stowarzyszenie Rotary Club
wieloletni Sekretarz Klubu. Zaangażowany w działalność społeczną.
Giżycko
Al. Wojska Polskiego 37
11-500 Giżycko
Magister sztuki oraz pedagogiki artystycznej, emeryt, od 2010 r. mieszka Giżyckie Stowarzyszenie
w Giżycku, gdzie w 2013 r. współzakładała Stowarzyszenie Brat Kot, a w 2014 r. Brat Kot
Giżyckie Stowarzyszenie Brat Kot, obecnie od 2018 r. będące organizacją ul. Kazimierza Wielkiego
pożytku publicznego. Jest autorką Programu Kociętnik, wypełniającego lukę 10/46
w działalności lokalnego schroniska dla zwierząt i prowadzi ten program siódmy 11-500 Giżycko
rok.
Program Kociętnik działa nieprzerwanie od 1 października 2014 r., zatrudnia
etatowych pracowników i ok. 30 wolontariuszy. Jest szeroko wspierany przez
lokalna społeczność. Maria Borkowska jest autorką programu edukacyjnego
„Dzieci przyjaciółmi zwierząt”, którym w roku szkolnym 2019 r. objęte zostały
dzieci wszystkich klas 3 i 4 we wszystkich szkołach podstawowych i specjalnych
Giżycka.
Na stałe związany z miastem Giżycko. Zajmował stanowisko Komendanta Straży Aeroklub Krainy Jezior
Miejskiej, co pozwoliło mu poznać miasto, w tym problemy mieszkańców od ul. Olsztyńska 15A
strony społecznej i obywatelskiej. Od wielu lat członek Aeroklubu Krainy Jezior, 11-500 Giżycko
organizatora największych w Polsce cywilnych pokazów lotniczych. Obecnie jest
członkiem Zarządu – skarbnikiem Aeroklubu Krainy Jezior. Przez swoją
wieloletnią pracę jako wolontariusz w AKJ na rzecz organizacji w Giżycku
pokazów lotniczych pn. Mazury Airshow i nie tylko, potwierdził swoją postawą
chęć działania na rzecz Miasta i Regionu.
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4.

Aneta Górska

5.

Mariusz Korzeb

6.

Mariusz Kuncer

Aneta Górska, lat 34, urodziła się i wychowała w Giżycku. W wieku wczesnej
dorosłości wyjechała z Giżycka nabrać doświadczenia życiowego i zawodowego
w różnych miastach w Polsce i zagranicą. W 2010 r. odbyła roczny wolontariat
europejski w organizacji młodzieżowej w Belgradzie. Obecnie żona i matka
2 dzieci oraz Prezes fundacji i główny inicjator „leśnego przedszkola” w Giżycku.
Powodem kandydowania do Rady jest potrzeba poszerzenia aktywności Prezes
na czynności wychodzące poza obszar działalności Fundacji Północny Wschód
i wkroczenia na obszar współdziałania między lokalnymi organizacjami.
Mariusz Korzeb jest zawodowym trenerem tańca sportowego od 1990 roku,
z zakresu tańca towarzyskiego. Był założycielem i szkoleniowcem w wielu
tanecznych klubach sportowych, które wpływały na rozwój dzieci i młodzieży.
Udzielał się i w dalszym ciągu udziela społecznie w wielu stowarzyszeniach
promujących taniec, nie tylko w powiecie giżyckim. Pełnił funkcję Prezesa
Tanecznego Okręgu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Stowarzyszenia
Promocji Tańca LECDANCE w Giżycku. Wiele lat promował i w dalszym ciągu
promuje taniec w Giżycku, jest organizatorem Ogólnopolskich Turniejów Tańca
Towarzyskiego, nauczycielem klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 7
w Giżycku oraz trenerem tańca w giżyckich przedszkolach. Roztańczył seniorów
na Uniwersytecie III Wieku w Olsztynie, Giżycku oraz pozyskał miłośników
tańca. W dalszym ciągu jest czynnym zawodowym sędzią sportowym. Prowadzi
z sukcesami Uczniowski Klub Sportowy CZAR PAR w Giżycku. Stawia na wysoki
poziom rozwoju swoich par tanecznych. Pomaga dzieciom już od wieku
przedszkolnego w ukierunkowaniu swoich zainteresowań, promuje zdrowy styl
życia i miłość do tańca.
Rodowity giżycczanin. Człowiek wielu pasji i talentów. Od ponad 12 lat
realizujący się i kształcący w dziedzinie teatru, aktorstwa, wystąpień medialnych.
Uwielbia dobre kino, teatr, muzykę, literaturę oraz poezję. Występował na wielu
scenach teatralnych oraz planach ﬁlmowych i zdjęciowych. Brał udział zarówno
w projektach artystycznych, jak i komercyjnych. Występował m.in. na deskach
Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, współpracował
z teatrem greckim, teatrem hiszpańskim – w ramach projektu Malta Fes val
Poznań, Fundacją Teatr IOTA. Brał udział w artystycznych e udach ﬁlmowych
oraz reklamie. Współpracował z łódzką ﬁlmówką oraz krakowską grupą ﬁlmową

Fundacja Północny Wschód
ul. Pionierska 3/6
11-500 Giżycko

Uczniowski Klub Sportowy
CZAR PAR
ul. 3 Maja 5/4
11-500 Giżycko

Fundacja Kuncer Teatralnie
ul. Nowowiejska 15/2
11-500 Giżycko
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7.

Wioleta MiedzianowskaKonopka

„Igidigitale”. Brał udział w sesji fotograﬁcznej zorganizowanej przez krakowską
artystkę fotograﬁk Katarzynę Widmańską. Gościł m.in. W Dzień Dobry TVN oraz
cyklu „Zielone drzwi”, telewizji regionalnej Białystok – program poświęcony
tematyce osób niepełnosprawnych. Pojawił się na łamach „Wysokich obcasów”,
miesięcznika „Zdrowie”, miesięcznika „Nike (2010). był gościem radia TOK FM.
Brał udział w licznych projektach muzycznych, śpiewał w chórze „Cantabile” –
przy Giżyckim Centrum Kultury oraz projekcie muzyczno-poetyckim Krystyny
Janik.
Społecznik,
wieloletni
członek
Polskiego
Stowarzyszenia
Osób
Niepełnosprawnych Niskiego Wzrostu (dziś Nieduzi.org) oraz PTTK. Często
używa swoich talentów w celach społecznych, kwest WOŚP, projektach
artystyczno-religijnych. Działacz na rzecz osób niepełnosprawnych. Sam próbuje
swoich sił w poezji i prozie. Współpracował z licznymi aktorami, reżyserami,
pionem technicznym. Współrealizował projekty muzyczne teatru klasycznego
oraz teatru tańca. Otrzymał nominacje do tytułu Osobowości Roku 2019
kategorii „Kultura” Kapituły Redakcji „Polski Times” za cyt. „wkład w życie
kulturalne lokalnej społeczności i regionu”.
W 2019 r. (kwiecień) zainicjował powstanie inicjatywy „Kuncer Teatralnie” –
pla orma edukacyjno – informacyjna, zrzeszająca pasjonatów teatru i sztuk
pokrewnych, kładąca nacisk na rozwój osobisty każdego z członków, wspierająca
aktywne działania w dziedzinie kultury. Pomoc przy planowaniu i realizowaniu
wydarzeń kulturalnych, projekt Pro Publico Bono.
W 2020 r. - przekształconej w Fundację Kuncer Teatralnie, w ramach której
zrealizowano szereg projektów i działań m.in. Edukację artystyczną i teatralną
seniorów oraz przedszkolaków.
Prowadzi własną działalność gospodarczą. Były pracownik administracji oraz Fundacja ARWENA
wykładowca na uczelni wyższej. Członek komitetów organizacyjnych ul. Kombatantów 1A/11
Międzynarodowych Konferencji Naukowych o tematyce zdrowotnej. Społecznik, 11-500 Giżycko
zaczynała w grupie inicjatywnej, obecnie Prezes Fundacji ARWENA, której jest
współzałożycielką. Koordynator i współorganizatorka projektu „Trzy Gwiazdki”
skierowanego do osób samotnych w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Celem
miało być połączenie pokoleń, ale przede wszystkim terapia osób samotnych.
Współorganizatorka warsztatów „Nadaj nowe życie starej koszulce”, które
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8.

Ryszard Oniszczuk

9.

Jan Pik

10.

Jarosław Skrzekut

zostały przeprowadzone w „Pełnej Chacie” w Giżycku. Zaangażowana również w
miejską akcję „zaadoptuj donicę”. Współorganizatorka „Ekowymiany” pod
patronatem Burmistrza Miasta Giżycko w Ekomarinie w Giżycku. Marzeniem jest
utworzenie w przyszłości rodzinnego domu pomocy społecznej. W Fundacji m.in.
koordynuje działania, dba o współpracę z administracją publiczną i innymi
organizacjami, prowadzi dokumentację, koordynuje proces utworzenia
przedsiębiorstwa społecznego.
Jest długoletnim zaangażowanym członkiem Związku, aktywnie uczestniczy
w pracach na rzecz organizacji imprez organizowanych przez Zarząd PZERiI
w Giżycku. Inicjator życia kulturalnego i towarzyskiego. W pełni zasługuje
na kandydowanie na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Powiatu Giżyckiego.
Kandydat od wielu lat jest aktywnym członkiem Związku Ukraińców w Polsce
Oddziału Mazurskiego. W przeszłości pełnił funkcję Przewodniczącego Oddziału
Mazurskiego Związku. Posiada duże doświadczenie w organizowaniu prac koła.
Współpracował z jednostkami samorządowymi oraz samorządem województwa
przy wspólnych przedsięwzięciach. Nie są mu obce problemy i potrzeby
organizacji pożytku publicznego, prowadzących działalność na naszym terenie.
Jest osobą znaną ze społecznej pracy na rzecz lokalnych społeczności.
Matura LO nr 1 w Giżycku.
1990 – dyplom magistra-inżyniera Leningradzkiego Instytutu
Elektrotechnicznego w Sankt Petersburgu (Rosja)
1996 – dyplom Gradua on in Professional Photography Nowojorskiego Instytutu
Fotograﬁi (NYIP) w Nowym Jorku (USA)
1990-2006 – własna działalność gospodarcza – usługi fotograﬁczne
Od 1984 r. pełnomocnik właściciela w FUJI MEDIA Iwona Anna Skrzekut –
przedsiębiorstwo wielobranżowe. Wieloletni aktywny członek Stowarzyszenia
Wspólnota Mazurska. Członek Giżyckiego Stowarzyszenia Gospodarczego od
momentu powstania. Aktywny członek różnych inicjatyw lokalnych i rad
społecznych i gospodarczych powiatu giżyckiego.
Uzasadnienie: Pan Jarosław Skrzekut w swoich dotychczasowych działaniach
na niwie społecznej i gospodarczej dał się poznać jako aktywny i cenny uczestnik

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy
w Giżycku
ul. Olsztyńska 6A
11-500 Giżycko
Związek Ukraińców w
Polsce Oddział Mazurski
ul. Gdańska 11/2
11-500 Giżycko

Giżyckie Stowarzyszenie
Gospodarcze
ul. Kościuszki 10A
11-500 Giżycko
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11.

Jerzy Żyżyk

tego typu przedsięwzięć. Zawsze podchodzi do rozwiązywanych problemów
w sposób zaangażowany, pragmatyczny, z uwzględnieniem stanowiska innych
interesariuszy. Posiada duże doświadczenie w pracy w ramach dużych
i zróżnicowanych zespołów roboczych.
Kandydat jest członkiem Giżyckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego od 2000 r.
Jest członkiem Zarządu, pełni funkcję Skarbnika. Jest koleżeński, udziela się
społecznie. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Giżyckie Stowarzyszenie
Wędkarskie
ul. Moniuszki 26
11-500 Giżycko

Bogdan Zdanowicz jest związany z miejscowością, w której mieszka. Godnie
reprezentuje mieszkańców wsi i gminy Giżycko. Aktywnie działa na rzecz lokalnej
społeczności. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie prawa lokalnego
i ustawowego.

Stowarzyszenie
Aktywne Spytkowo
Spytkowo 21A
11-500 Giżycko

Gmina Giżycko
12.

Bogdan Zdanowicz

Gmina Miłki
13.
Artur Tomkiewicz

Przedsiębiorca (właściciel szkoły żeglarstwa, jachtów, portu, gospodarstwa Fundacja Mazuria
agroturystycznego, w ramach działalności gospodarczej rezydent na Malcie, Wyszowate 48
prowadzący w przeszłości lokale gastronomiczne w Giżycku, Rydzewie, ﬁrmę 11-513 Miłki
budowlana w Grodzisku Mazowieckim – mieście partnerskim Giżycka –
i w Giżycku), pasjonat żeglarstwa, żeglarz regatowy (m.in. dwukrotny zwycięzca
Pucharu Premiera, uczestnik Mistrzostw Europy w bojerach, inicjator i realizator
rejsu żeglarskiego do Warszawy i spotkania w Kancelarii Prezydenta oraz
spotkania z ministrem rozwoju regionalnego), giżycczanin – wielokrotny laureat
plebiscytu „Aktywni na Mazurach” w kilku kategoriach jednocześnie.
Za działalność społeczną na rzecz Mazur uhonorowany m.in. przez Starostę
Giżyckiego, wicepremiera, ministra gospodarki – Janusza Piechocińskiego.
Pedagog społeczny, w przeszłości pracownik Domu Dziecka w Giżycku,
wychowawca w giżyckim internacie, oraz opiekun osób z niepełnosprawnością
intelektualną. W przeszłości występował w 9-odcinkowym ﬁlmie
dokumentalnym transmitowanym w TVP. Prywatnie muzyk wyróżniony na
fes walu w Węgorzewie i autor tekstów do piosenek oraz wierszy. Bliski
znajomy mistrzów świata w żeglarstwie, giżyckiej piosenkarki Wiole y
Brzezińskiej oraz aktorki Aleksandry Szwed.
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14.

Ewa Watkowska

Członkini Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Od 8 lat czynnie
działająca, pierwotnie w powiecie ełckim, od 5 lat w powiecie giżyckim.
Współpracująca z wieloma innymi organizacjami pożytku publicznego. Wielka
entuzjastka inicjatyw oddolnych.

Zwierzakowo –
stowarzyszenie zwykłe
Kleszczewo 7H/3
11-513 Miłki
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