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Warmińska żywność i turystyka w Berlinie

czytaj str: 3

Wielkie wyróżnienie dla LGD „Warmiński Zakątek”, która 
jako jedna z sześciu LGD z całej Polski została zapro-
szona do zaprezentowania się na Grüne Woche w Ber-
linie. To największe targi z zakresu żywności, rolnictwa
i ogrodnictwa na świecie. 

Połączyć pasję z działalnością dochodową 

czytaj str: 4

Tworzenie i sprzedaż zintegrowanych ofert turystycz-
nych, które łączyłyby zasoby 11 gmin członkowskich 
– tym miałaby się głównie zajmować spółka społeczna, 
jaką chce powołać do życia LGD „Warmiński Zakątek”. 

Zero kominów, pełna ekologia

czytaj str: 5

Gmina Dobre Miasto zdobyła prawie 13 milionów unij-
nych środków na pełne uzbrojenie terenów inwestycyj-
nych pod nazwą Zielone Centrum Gospodarcze. – To 
potężne zadanie, które powinno przyciągnąć nowych 
inwestorów i dać miejsca pracy.

Dziadek tańczy Boogie Woogie!

czytaj str: 8

Trzy tygodnie solidnych przygotowań oraz duże zaan-
gażowanie rodziców i nauczycieli – to przepis na udaną 
imprezę z okazji „Dnia Babci i Dziadka”, która odbyła 
się 20 stycznia w Domu Kultury w Bezledach w gminie 
Bartoszyce. 

Ponad 50 tysięcy złotych udało 
się zebrać w ośmiu gminach 
członkowskich Lokalnej Grupy 
Działania „Warmiński Zakątek” 
w czasie 19. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W imieniu chorych dzieci dzię-
kujemy wszystkim za wsparcie 
i otwarte serca. 

Dla dzieci zbierali w wodzie i na ziemi
Gminy „Warmińskiego Zakątka” zagrały dla Orkiestry Owsiaka

Jacek Niedzwiecki

redakcja@warminskizakatek.com.pl 

Turnieje sportowe, występy, kon-
certy, licytacje, aukcje, czy zbiór-
ka pieniędzy w lodowatej wodzie 
– tak w skrócie wyglądał 19. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w gminach członkow-
skich LGD „Warmiński Zakątek”. 
Orkiestrowe imprezy odbyły się 
w ośmiu z jedenastu gmin. Mamy 
jednak potwierdzone informacje, że 
w przyszłym roku grono gmin orga-
nizujących fi nałowe imprezy może 
się powiększyć. W pomoc dzieciom 
ze schorzeniami urologicznymi 
i nefrologicznymi włączyły się dzie-
ci, młodzież, dorośli i seniorzy. Na 
ulicach „zakątkowych” miast, mia-
steczek i wsi co krok można było 
spotkać wolontariuszy z puszkami 
i czerwonymi serduszkami. Gadże-
ty na licytację przekazywali lokalni 
dygnitarze, urzędy, instytucje, sto-
warzyszenia, a w pomoc logistycz-
ną i organizacyjną zaangażowali się 
biznesmeni, prywatni sponsorzy, 
fi rmy oraz policja i straż pożar-
na. Duża część imprez odbyła się 
w szkołach i domach kultury. Jed-
nak najbardziej oryginalnym miej-
scem do licytacji okazał się prze-
rębel w kształcie serca wyrąbany 
przez morsów z Bisztynka. Gadżety 
w lodowatej wodzie licytowa-
ło 14 morsów i foczek. Udało im 
się zebrać 340 zł. Po podliczeniu 
pieniędzy we wszystkich sztabach 
okazało się, że w ośmiu gminach 
z obszaru LGD „WZ” udało się 
zebrać 50.391 zł, a także obcą wa-
lutę m.in. euro, dolary, korony 

czeskie, chińskie monety czy ore. 
Najlepszy wynik został zanotowany 
w gminie Dobre Miasto (15322 
zł), a na dalszych pozycjach upla-
sowały się Orneta (10675 zł) i Gó-
rowo Iławeckie (miasto) – 6025 
zł. Szczegółowe wyniki zbiórek 
w gminach prezentujemy w ram-
ce obok. W imieniu chorych dzieci 
dziękujemy wszystkim za wsparcie
i otwarte serca. Sie ma!!!

W gminie Bisztynek morsy z klubu „Przerębel” licytowały gadżety w czasie kąpieli w 
lodowatej wodzie

W akcję pomocy chorym dzieciom i ulicz-
ne zbiórki włączyły się młodziutkie wolon-
tariuszki

W Ornecie na scenie w hali widowiskowej 
widownię do sięgnięcia do portfeli zagrze-
wały młode tancerki 

Dziecięca orkiestra „Przeszkadzajka” wystąpiła ze spontanicznym koncertem w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach

Wyniki zbiórek z gmin:

Bisztynek – 2767 zł
Dobre Miasto - 15322 zł
Dywity - 3717 zł
Gmina wiejska Górowo Iławeckie 
– 2240 zł 
Górowo Iławeckie (miasto) – 6025 zł
Jeziorany – 5932 zł
Lubomino – 3713 zł
Orneta – 10675 zł
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Zakątkowa rozmowa 

Wnuki i wnuczki powitały babcie i dziadków uroczy-
mi wierszykami

Seniorzy słuchali występów dzieci z uwagą, wzru-
szeniem i uśmiechem

Jako pierwsi obchody Święta Babć i Dziadków roz-
poczęli mieszkańcy Rogiedli. Już podczas porannej 
mszy  w kościele św. Małgorzaty w Rogiedlach za-
brzmiały dźwięki kolęd i pastorałek w wykonaniu 
chóru „Concordia” z Dobrego Miasta. Potem przy-
szedł czas na Lubomino …
„Cóż mam życzyć, Babciu Droga? To co serce czu-
je, A więc zdrowia, pomyślności. Dzisiaj Ci win-
szuję”. „Dziś Dzień Dziadka nie psocimy, tylko 
dobrze Ci życzymy. Ty wybronisz nas od draki bo-
śmy małe rozrabiaki”. Tymi słowami przedszkolaki 
z Zespołu Szkół w Lubominie powitały swoje bab-
cie i dziadziusiów podczas Gminnych Obchodów 
Dnia Babci i Dziadka w Lubominie. Impreza od-
była się w miejscowej podstawówce. Przedszkolaki 
swoimi talentami i nieograniczoną energią rozba-
wiły dziadków do łez. Każda babcia i każdy dzia-
dek został obdarowany przepiękną laurką. Po wy-
stępie juniorów na parkiet wyszły „BIEDRONKI” 
, które pod przewodnictwem siostry Sylwii Łada 
zaprezentowały przepiękny występ muzyczny prze-
pełniony życzeniami. Nie zabrakło również kolęd. 
Na zakończenie popis dała kapela BUM CYK. 
Przyśpiewkom i muzyce ludowej nie było końca. 
Nie trzeba było długo czekać , aby babcie i dziad-
kowie włączyli się czynnie w występ kapeli.

Urząd Gminy Lubomino

Wydawca: 
Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” 
ISSN 2081-5581
Redaktor naczelny: Jacek Niedzwiecki
Grafi ka, rysunki i skład: Krzysztof Matys

Adres redakcji:
LGD „Warmiński Zakątek”
ul.Warszawska 7
11-040 Dobre Miasto
e-mail: redakcja@warminskizakatek.com.pl

nakład 1000 egz.
Druk: Agencja Fotografi czno-Wydawnicza MAZURY
Pismo w wersji elektronicznej dostępne na stronie www.
warminskizakatek.com.pl
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o Bez strategii nie osiągniemy sukcesu 

- Czy mogłaby Pani w kilku zda-
niach udzielić podstawowych rad 
startującym organizacjom pozarzą-
dowym na temat planowania stra-
tegicznego?
- Planując strategię rozwoju naszej 
organizacji musimy „wrócić do ko-
rzeni” – czyli przede wszystkim zde-
fi niować misję i wizję organizacji oraz 
wartości, jakie nam przyświecają. Pa-
miętajmy również, że wszystkie nasze 
działania nie wzięły się znikąd – wy-
rastają z pewnej określonej potrzeby. 
Z kolei misję organizacji przekłada 
się na zadania, które musi wykonać 
organizacja, by zrealizować cel. Cele 
natomiast wyznaczają główny kieru-
nek działania organizacji. Formuło-
wanie celów organizacji jest jednym 
z kluczowych etapów w procesie 
planowania strategicznego. Popraw-
nie sformułowany cel powinien być  
konkretny, mierzalny, ambitny, real-
ny oraz ograniczony czasowo. 
- O czym jeszcze warto pamiętać?
- Musimy pamiętać również, aby za-
dania, które będziemy mieli do wy-
konania, zaplanować w czasie. Zba-
dajmy naszą organizację pod kątem 
jej mocnych, słabych stron oraz szans 
i zagrożeń dla jej rozwoju. Pozwoli to 
wykorzystać nasze atuty oraz szanse, 
a także znaleźć rozwiązania dla tych 
czynników, które nas osłabiają. Do 
pozyskiwania funduszy od darczyń-
ców biznesowych należy odpowied-
nio się przygotować, poznać specy-
fi kę współpracy z przedsiębiorcami. 
A przede wszystkim uświadomić 
sobie, że współpraca organizacji po-
zarządowych z biznesem nie jest 
abstrakcją i nie dzieje się tylko w du-
żych i doświadczonych organizacjach 

i że nie tylko zagraniczne koncerny 
wspierają trzeci sektor. Taka współ-
praca ma miejsce również u nas – na 
Warmii i Mazurach, w naszym po-
wiecie, czy gminie. Nie bójmy się 
przedsiębiorców, bo nie mamy ku 
temu powodów. Odpowiednio przy-
gotowani możemy pozyskać wśród 
nich wiernych partnerów. 
- Dlaczego planowanie strategiczne 
jest tak ważne dla organizacji poza-
rządowych?
- Bez strategii nie osiągniemy sukce-
su, nie zrealizujemy naszych celów, 
a nasze działania będą chaotyczne. 
Strategia to konkret, bez którego nie 
można skutecznie działać. Ogólniki 
zostawmy politykom, my musimy 
wiedzieć bardzo konkretnie co, jak 
i kiedy chcemy osiągnąć. Ktoś kiedyś 
powiedział, że lekkomyślnie zaplano-
wany projekt zabierze trzy razy wię-
cej czasu niż się zakłada, natomiast 
starannie zaplanowany – dwa razy 
więcej. Zamiast tracić czas na napra-
wianie błędów przy nieprzemyśla-
nym i niezaplanowanym działaniu, 
poświęćmy go na odpowiednie przy-
gotowanie. Dzięki temu nasze pro-
jekty zakończą się sukcesem, a nasza 
organizacja będzie budować swój po-
zytywny wizerunek. 
- Co, oprócz chęci zmieniania swo-
jego najbliższego otoczenia, po-
winno charakteryzować liderów 
lokalnych społeczności, którzy są 
„kołem zamachowym” tworzenia 
lokalnych stowarzyszeń?
- W czasie warsztatów, które pro-
wadziłam w LGD „Warmiński Za-

kątek” miałam przyjemność poznać 
właśnie takie „lokomotywy” – ludzi, 
którzy wierzą w to, co robią i potrafi ą 
zarazić tym innych. Pasja, która od 
nich wręcz bije, jest niezwykle po-
ciągająca. Przede wszystkim trzeba 
wierzyć w siebie, być pewnym tego, 
co się robi i nie bać się przeciwności, 
bo ich nie unikniemy... i świat należy 
do nas. 
- Czy Pani zdaniem uczestnicy 
szkolenia z planowania strategicz-
nego, które prowadziła Pani w Do-
brym Mieście mają duży potencjał 
do działania? Czy ich NGO’sy mają 
szansę na powodzenie?
- Stanowczo... Tak!!! Ich dotychcza-
sowe działania pokazują, że drzemie 
w nich olbrzymi potencjał. Cieszy to 
tym bardziej, że w większości są to 
organizacje, które dopiero co powsta-
ły i tak naprawdę dopiero zaczynają 
swoją przygodę. To, że udało im się 
już zrealizować kilka udanych akcji, 
rokuje bardzo dobrze na przyszłość. 
A przede wszystkim – ci ludzie chcą 
się uczyć, chcą poznawać różne moż-
liwości działania, są otwarci i pełni 
determinacji. A co najważniejsze – to 
co robią, sprawia im po prostu nie-
zwykłą frajdę. W czasie naszych spo-
tkań narodziło się kilka nowych po-
mysłów, liderzy doszli do ciekawych 
wniosków. Z zainteresowaniem będę 
śledzić ich dalsze losy i jestem pewna, 
że jeszcze nie raz o nich usłyszymy. 
Trzymam kciuki. 

O planowaniu strategicznym 

w NGOs, wierze w siebie, 

działaniu z pasją i pokonywa-

niu przeciwności, rozmawiamy 

z Magdaleną Malinowską z Du-

ende Doradztwo. 

Jacek Niedzwiecki

redakcja@warminskizakatek.com.pl

Strategia to konkret, bez którego nie 
można skutecznie działać. Ogólniki 
zostawmy politykom, my musimy wie-
dzieć bardzo konkretnie co, jak i kiedy 
chcemy osiągnąć – mówi Magdalena 
Malinowska.

Święto babć i dziadków w Lubominie

Reklamuj się w gazecie „Warmińskiego Zakątka”!!!
Jeden egzemplarz miesięcznika „War-
miński Zakątek” czyta od trzech do 
czterech osób. Przy nakładzie tysiąca 
egzemplarzy okazuje się, że sprawy 
poruszane w gazecie są znane kilku 
tysiącom osób. Dotrzyj do miesz-
kańców terenów, na których działasz! 
Zareklamuj się w „Warmińskim Za-
kątku”. Oferujemy Państwu miejsce 
w specjalnej wkładce reklamowej, któ-
ra będzie integralną częścią miesięcz-
nika. Niech wszyscy dowiedzą się 
o Twojej obecności, Twoich możli-
wościach i propozycjach! Poinformuj 

o swoim istnieniu mieszkańców gmin: 
Dywity, Dobre Miasto, Jeziorany, Gó-
rowo Iławeckie (miasto), gmina wiej-
ska Górowo Iławeckie, Kiwity, Lidz-
bark Warmiński, Orneta, Bisztynek, 
Bartoszyce i Lubomino. Warmiacy 
czekają na ofertę fi rm i instytucji 
ze swojego najbliższego otoczenia. 
Przekonajcie się, że wsp ólne miejsce 
wiąże ludzi. Poniżej przedstawiamy 
cennik reklamowy dla Waszej wkład-
ki. Poniższe ceny podlegają negocja-
cjom! Na zgłoszenia czekamy pod 
numerem telefonu: 0 89 616 00 58 

Cennik reklamowy

Cała strona - 1000 zł brutto, 
Pół strony - 500 zł brutto
Dwie strony wkładki (całe) 
– 1500 zł brutto 
Jedna trzecia strony (poziom i pion) 
– 333 zł brutto
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uWarmińska żywność i turystyka w Berlinie

LGD „Warmiński Zakątek” na prestiżowych targach GRÜNE Woche!

Do udziału w cyklicznej imprezie targowej, 
jaką jest Berliński Międzynarodowy Zielony 
Tydzień, LGD „Warmiński Zakątek” został za-
kwalifi kowany przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. 
- To dla nas duże wyróżnienie, bo ministerstwo 
wytypowało do Berlina tylko sześć LGD z całe-
go kraju – przyznaje Małgorzata Ofi erska, pre-
zes LGD „WZ”. – Cieszymy się, że zaprezentu-
jemy się z naszą zakątkowo-warmińską ofertą 
dla tak szerokiego gremium. 

Polska smakuje!
Międzynarodowe Targi Grüne Woche to 
najważniejsze i największe branżowe spotka-
nie producentów i przetwórców żywności 
z całego świata, w których w ubiegłym roku 
uczestniczyło 1589 wystawców z 56 krajów. 
Tegoroczna, już 76. edycja targów (odbywa się 
w dniach od 21 do 30 stycznia) będzie szcze-
gólna z uwagi na fakt, iż Polska przyjęła tytuł 
Kraju Partnerskiego Targów Grüne Woche. 
Promocja Polski w Berlinie związana jest 
z kulinarnym dziedzictwem naszego kraju i 
odbywa się pod hasłem „Polska …schmeckt! 

– Polska smakuje!”. LGD „WZ” będzie się 
wystawiał na targach w dniach 21-25 stycznia. 
- Przygotowania do wyjazdu trwały kilka ty-
godni – mówi Anna Wal z LGD „WZ”. – W 
Niemczech na naszym stoisku pokażemy re-
gionalną żywność i aktywną turystykę wiejską. 
Do Niemiec wyleciała czteroosobowa delegacja 
reprezentująca LGD „WZ”. Na targi w Berli-
nie zostały wykonane specjalne tryptyki rekla-
mowo-informacyjne, czyli broszury wszystkich 
11 gmin członkowskich. Goście targów będą 
mogli się także zapoznać z przetłumaczoną na 
języki obce książką ze zwycięskimi przepisami 
konkursu „Smaki Warmii”. Dla dzieci grafi k 
Jarosław Korzeniewski przygotował piękne ma-
lowanki z warmińskimi akcentami.   

Pokażą się na głównej scenie
Stoisko LGD „WZ” będzie w pasażu razem ze 
stoiskiem Ministerstwa Rolnictwa. Gościem na 
stoisku LGD „WZ” ma być m.in. wiceminister 
spraw zagranicznych Niemiec, a także mini-
strowie rolnictwa Holandii, Ukrainy, Bawarii, 
Ukrainy czy Królestwa Szwecji. Wyjazd do 
Berlina to duża szansa dla LGD „WZ”. 
- Chcemy wypromować i pokazać naszą LGD 

– mówi Małgorzata Ofi erska. – Zależy nam 
szczególnie na wypromowaniu warmińskiej 
żywności regionalnej oraz krainy „Warmiń-
skiego Zakątka” jako miejsca, w którym można 
wypocząć aktywnie na łonie natury. Liczymy, 
że te walory pozwolą ściągnąć na Warmię wie-
lu turystów. 
Dodatkowym bonusem dla LGD „WZ” bę-
dzie możliwość zaprezentowania się na głównej 
scenie targów. 
- Taką możliwość będą miały jedynie trzy dele-
gacje z naszego kraju – mówi Anna Wal. – Na 
scenie nasz grafi k będzie prowadził warsztaty 
rysunku dla dzieci. Myślę, że takie tworzenie 
i rysowanie „na żywo” może się spodobać. 
W Berlinie swoje pyszne produkty zaprezentu-
ją także cztery fi rmy z terenu LGD „WZ”. Go-
ście targów będą mogli spróbować wypieków 
z piekarni „Złoty Róg” w Dobrym Mieście, 
słodkości z Zakładów Cukierniczych „Jutrzen-
ka” w Dobrym Mieście, serów z gospodarstwa 
rolniczego państwa Symonowicz z Praslit oraz 
domowych kiełbas z oferty handlowej Jana 
Kulewskiego z Dobrego Miasta. W kolejnym 
wydaniu miesięcznika opublikujemy obszerną 
relację z berlińskich targów.  

Wielkie wyróżnienie dla LGD „War-
miński Zakątek”, która jako jedna 
z sześciu LGD z całej Polski została 
zaproszona do zaprezentowania się 
na Grüne Woche w Berlinie. To naj-
większe targi z zakresu żywności, 
rolnictwa i ogrodnictwa na świecie. 
– W Niemczech będziemy promo-
wali regionalną żywność i aktywną 
turystykę wiejską – informują przed-
stawiciele LGD „WZ”. 

Jacek Niedzwiecki

redakcja@warminskizakatek.com.pl

Na targach Grüne Woche w Berlinie LGD „Warmiński Zakątek” będzie promował 
m.in. smakowitą warmińską żywność  

Na spotkaniu nie zabrakło kolędników w klasycznych stro-
jach, którzy idealnie wpasowali się w nastrój świąteczny

Wszystkie przepyszne i efektownie wyglądające potrawy 
wykonały uczestniczki dwóch projektów unijnych fi nanso-
wanych z POKL

Goście spotkania dziękowali za udany rok 2010 i życzyli so-
bie równie udanego 2011 roku

Na wigilii nie mogło oczywiście zabraknąć ważnego gościa 
w postaci świętego Mikołaja. Przybysz z Laponii wręczył 
mnóstwo prezentów

Spotkanie opłatkowe w Rogożu

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogła-
sza „Ogólnopolski Konkurs Grantowy” 
w ramach Programu „Równać Szanse 
2011” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. Celem konkursu jest wsparcie 
działań służących wyrównywaniu szans 
młodzieży z małych miejscowości na dobry 
start w dorosłe życie. O dotacje do 40 000 zł 
na działania trwające 15 miesięcy  (pomię-
dzy 1 czerwca 2011 r. a 30 listopada 2012 
r.), prowadzone ze stałą, minimum 25-oso-
bową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat, 

mogą ubiegać się organizacje pozarządowe 
z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. 
Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się 
z dwóch etapów. W pierwszym etapie kon-
kursu wnioskujący przygotowują diagnozy 
środowiska lokalnego, w drugim (do któ-
rego zakwalifi kuje się część wnioskujących) 
organizacje przygotują projekty. Termin 
nadsyłania wniosków w pierwszym etapie 
konkursu mija 22 lutego 2011 roku o go-

dzinie 24.00. Pod adresem internetowym 
http://www.rownacszanse.pl/?c=3686 moż-
na znaleźć zasady konkursu, kryteria oceny 
merytorycznej diagnozy, wzór formularza 
wniosku, link do publikacji „Diagnoza po-
trzeb młodzieży w środowisku lokalnym”, 
która może być przydatna przy sporzą-
dzaniu diagnozy  oraz link do formularza 
wniosku w systemie elektronicznym. 
Jacek Niedzwiecki

Zdobądź pieniądze na projekt dla młodzieży
Pojawiła się duża szansa na zdo-
bycie nawet 40 tys. zł na cieka-
we projekty dotyczące wyrówny-
wania szans młodzieży z małych 
miejscowości. Wszystko za spra-
wą ogłoszonego  Ogólnopolskie-
go Konkursu Grantowego z pro-
gramu „Równać Szanse 2011”. O 
pieniądze mogą się ubiegać NGOs 
z miejscowości do 20 tysięcy miesz-
kańców. 

Konkurs grantowy w ramach programu „Równać Szanse 2011”
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż z gminy 
Lidzbark Warmiński zorganizowało 19 grudnia wspaniałe 
spotkanie opłatkowe. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 
osób w tym m.in. Artur Jankowski, wójt gminy Lidzbark 
Warmiński oraz Jan Harhaj, starosta lidzbarski. Wszystkie 
potrawy oraz dekoracje wykonały uczestniczki programów 
„Edukacja Naszą Szansą” oraz „Rękodzieło Drogą Ku Ak-
tywności” realizowanych w gminie w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wystrój sali, przygotowa-
nie spotkania oraz smaczne potrawy świadczyły o tym, że 
uczestnicy projektów nie marnowali na nich czasu i nauczy-
li się wielu przydatnych umiejętności. 
JaN

Kurs baletowy w Jezioranach
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci w wieku od 6 do 
8 lat na lekcje baletu. Zajęcia poprowadzi artysta baletu Ro-
bert Jurendt. Lekcje baletu będą się odbywać w poniedziałki 
w godz. od 17.30 do 18.15 i w środy w godz. od 15 do 16. 
Miesięczna opłata za zajęcia wynosi 35 zł. Pierwsze zaję-
cia odbędą się 7 lutego w MOK Jeziorany o godz. 17.30. 
Więcej szczegółów pod numerem telefonu: 89 7181 216. 
JaN

Na projekt dla młodzieży NGOsy mogą pozyskać nawet do 40 tysięcy złotych 
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Połączyć pasję z działalnością dochodową 
LGD „Warmiński Zakątek” chce stworzyć spółkę społeczną

Inicjatywę funkcjonowania spółek 
społecznych w Polsce upowszech-
nił Fundusz EQUAL, który wdrażał 
różne formy działalności gospodar-
czych prowadzone na rzecz i przez 
grupy defaworyzowane (wykluczo-
ne), czyli np. osoby bezrobotne i za-
grożone wykluczeniem społecznym. 
Poprzez taką właśnie inicjatywę po-
wstała spółka społeczna „Garncarska 
Wioska” w Kamionce pod Nidzicą, 
na której doświadczeniu „Warmiński 
Zakątek” opiera swoją wizję działal-
ności gospodarczej. 

Liczne zamówienia
Pomysł prowadzenia działalności 
o charakterze dochodowym powstał 
już dość dawno – w kwietniu 2010 
roku Zarząd LGD podjął uchwałę 
inicjującą prace koncepcyjne, oparte 
o  potencjał turystyczny regionu. Za-
sadność działań potwierdzają również 
liczne zamówienia realizowane przez 

naszą organizację, w zakresie szkoleń, 
spotkań integracyjnych, weekendo-
wego wypoczynku zorganizowanych 
grup. Niestety, choć praca  dotycząca 
kreowania pierwszych pakietów ofer-
towych o charakterze zintegrowanym 
(łączącym  potencjał i ofertę różnych 
podmiotów z gmin członkowskich) 
przynosi nam wiele satysfakcji, nie 
możemy na niej zarabiać, pozosta-
jąc organizacją pozarządową nie 
prowadzącą działalności gospodar-
czej. I właśnie spółka społeczna jest 
pomysłem na połączenie pasji, zna-
jomości rynku, kształtującej się sieci 
podmiotów działających w branży 
turystycznej z działalnością gospodar-
czą. Chcielibyśmy utworzyć spółkę 
prawa handlowego (z ograniczoną 
odpowiedzialnością), która spełniała-
by kryterium podmiotu społecznego, 
przeznaczając cały wypracowany zysk 
na cele społeczne, takie jak szkolenia 
i wsparcie osób bezrobotnych, fun-

dusze stypendialne itp.

Są pomysły i gotowe instrumenty
Co byłoby podstawą działalności 
fi rmy? Przede wszystkim tworzenie 
i profesjonalna sprzedaż nowocze-
snych ofert turystycznych, które łą-
czyłyby zasoby gmin członkowskich.  
Chcemy również wprowadzić ofer-
tę szkoleniową, opartą o potencjał 
osobowy członków stowarzyszenia. 
Mamy pomysł i gotowe instrumenty 
do pracy. W tej chwili Zarząd LGD 
analizuje formalno – prawne aspekty 
funkcjonowania spółki, co jest bar-
dzo ważne, gdyż członkami Lokal-
nej Grupy Działania są samorządy 
gminne. O kolejnych etapach działań 
i pomysłach na rozwój potencjału tu-
rystycznego naszego obszaru, takich 
jak utworzenie KLASTRA TURY-
STYCZNEGO będziemy informo-
wali w kolejnych numerach miesięcz-
nika.

Tworzenie i sprzedaż zintegro-
wanych ofert turystycznych, któ-
re łączyłyby zasoby 11 gmin 
członkowskich – tym miałaby 
się głównie zajmować spółka 
społeczna, jaką chce powołać 
do życia LGD „Warmiński Zaką-
tek”. Wypracowany zysk byłby 
przeznaczony na cele społeczne 
m.in. szkolenia, wsparcie bezro-
botnych, czy stypendia dla zdol-
nej młodzieży.

Małgorzata Ofi erska

redakcja@warminskizakatek.com.pl
 Na doświadczeniu „Garncarskiej Wioski” w Kamionce LGD „Warmiński Zakątek” 
chce utworzyć swoją spółkę społeczną
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Pierwsze spotkanie w sprawie reali-
zacji wspólnego projektu odbyło się 
13 stycznia w siedzibie LGD „War-
miński Zakątek” w Dobrym Mieście. 
Do siedziby LGD „WZ” przybyli  
przedstawiciele czterech Lokalnych 
Grup Działania (LGD „Warmiński 
Zakątek”, LGD „Brama Mazurskiej 
Krainy”, LGD „Kraina Drwęcy i Pa-
słęki” i LGD „Partnerstwo Dla War-
mii”). Cztery LGD skupiają prawie 
40 gmin województwa warmińsko-
mazurskiego i prawie połowę obszaru 
naszego regionu. Wszystkie Lokalne 
Grupy Działania stawiają na efektyw-
ne wykorzystywanie walorów przy-
rodniczych swojego regionu i rozwój 
turystyki, która może być motorem 
napędzającym jego rozwój gospodar-

czy i społeczny. Dlatego też postano-
wiono zrealizować razem projekt, po-
legający na promocji obszaru swojego 
działania i zachęceniu turystów do 
jego odwiedzania. 
- Projekt będzie polegać na stworze-
niu wspólnej strony internetowej 
promującej walory turystyczne ob-
szaru działania LGD oraz na prze-
prowadzeniu, w związku z tym, dużej 
kampanii promocyjnej, a także cyklu 
szkoleń z zakresu budowania marki, 

współpracy z mediami czy Public Re-
lations – wyjaśnia Anna Wal z LGD 
„Warmiński Zakątek”. 
LGD będą aplikować o środki unijne 
na realizację projektu do Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Cze-
kamy na pozytywne rozstrzygnięcie 
i rychłą realizację ambitnego pro-
jektu, który ma szansę rozpropago-
wać wypoczynek na pięknej Warmii 
i cudnych Mazurach.  
Jacek Niedzwiecki

Portal zachęci turystów do przyjazdu
Działają na obszarze prawie 40 
warmińsko-mazurskich gmin 
i chcą promować swoje znako-
mite atuty, jakimi są bez wąt-
pienia walory przyrodnicze i tu-
rystyczne – mowa o czterech 
Lokalnych Grupach Działania, 
które chcą zrealizować wspólny 
projekt. 

Cztery LGD chcą stworzyć wspólną stronę internetową

W spotkaniu na temat wspólnego projektu wzięli udział przedstawiciele czterech 
LGD z regionu
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Gwoździem zabawy choinkowej było przedstawienie „Am-
baras w bajkowym lesie”

Dnia 23 stycznia w Domu Kultury w Łabędniku w gminie 
Bartoszyce odbyła się zabawa choinkowa. Podczas imprezy 
specjalnie wybrane jury przeprowadziło konkurs na najład-
niejszy strój karnawałowy. Wybór był trudny, ale udało się na-
grodzić każde przebrane dziecko. Następnie przyszedł czas na 
wizytę Św. Mikołaja, który przybył z workiem pełnym prezen-
tów. Gwoździem programu było przedstawienie pt. „Ambaras 
w bajkowym lesie”. W rolę poszczególnych postaci wcielili się 
dorośli z Łabędnika i Sokolicy. Reszta popołudnia przebiegła 
pod znakiem wspólnej i udanej zabawy przy muzyce.
Izabela Majkowska

Zabawa choinkowa w Łabędniku

Młodzi artyści swoimi występami  wprowadzili zebranych w 
ciepły, miły i pełen humoru klimat

Dnia 22 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tol-
ko odbyło się spotkanie pod hasłem  „Jasełka na wesoło”. 
Wszystko zaczęło się od Jasełek w wykonaniu grupy dzieci 
i młodzieży pracującej w świetlicy przy ośrodku kultury 
pod kierunkiem Jolanty Wójcik. Następnie dzieci  z Domu 
Kultury w Wojciechach śpiewały kolędy. Młodzi artyści 
swoimi występami  wprowadzili zebranych w ciepły, miły 
i pełen humoru klimat. Uroczystość odbyła się z udziałem 
zaproszonych gości w osobach Jadwigi Gut, wójta gminy 
Bartoszyce, przewodniczącego Rady Gminy Bartoszyce, 
Wacława Kowalczyka oraz sołtysa Sołectwa Tolko, Andrze-
ja Szarejko. Dzieci z Tolko zaprosiły na uroczystość swoich 
rodziców oraz dziadków i babcie. Po występach był czas na 
rozmowy przy wspólnych poczęstunku.
Dorota Kuźmicka
Dyrektor GOK Tolko

Jasełka na wesoło w Tolko

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:
1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 
ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzy-
szenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadają-
ce osobowość prawną, związki stowarzyszeń,  fundacje, 
kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,  izby rzemieślnicze, 
izby gospodarcze.
2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie do udziału w otwartym 
konkursie ofert na najlepsze projekty dofi nansowywane 
w 2011 r. ze środków krajowego Programu Operacyjne-
go Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). Szcze-
gółowe informacje na temat konkursu znajdują się na 
stronie: www.crzl.gov.pl/
JaN

Uwaga! Konkurs z FIO!
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Zero kominów, pełna ekologia
Gmina Dobre Miasto zbuduje Zielone Centrum Gospodarcze

Ambitne i śmiałe plany władz Dobrego 
Miasta, które chcą ściągnąć do gminy 
nowych inwestorów zaczynają nabierać 
realnych kształtów. Podczas sesji Rady 
Miejskiej w dniu 29 grudnia władze 
gminy podpisały z zarządem wojewódz-
twa umowę na dofi nansowanie środka-
mi unijnymi projektu budowy Zielone-
go Centrum Gospodarczego. Na pełne 
uzbrojenie terenów pod inwestycje gmina 
Dobre Miasto pozyskała blisko 13 mln zł 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
„Warmia i Mazury 2007-13”.   
– To potężne zadanie, które powinno 
w niedalekiej przyszłości przyciągnąć 
nowych inwestorów, dać miejsca pracy, 
a także podatki do budżetu gminy – 
mówi Stanisław Trzaskowski, burmistrz 
Dobrego Miasta. 

Tylko ekologiczne
Wartość całego przedsięwzięcia to oko-
ło 15 mln zł. Tereny pod nowe zakłady 
pracy i działalność gospodarczą są umiej-
scowione w rejonie Barcikowa i obejmują 
około 10 ha. 
- Grunty są idealnie położone przy ob-
wodnicy, w odległości 15 kilometrów od 

Olsztyna – mówi Stanisław Trzaskowski. 
Jak wskazuje sama nazwa przedsięwzięcia 
(Zielone Centrum Gospodarcze) cały po-
mysł polega na tym, że na obszarze mają 
się lokować przedsiębiorstwa niegeneru-
jące zanieczyszczeń szkodzących przyro-
dzie. 
- To ma być pełna ekologia, czyli zero 
kominów i niska zabudowa, która nie 
będzie przytłaczać otaczających walorów 
przyrodniczych – mówi burmistrz Do-
brego Miasta. 
Według Stanisława Trzaskowskiego na 
terenach objętych inwestycją mogłyby 
powstać centra logistyczne, szeroko ro-
zumiane usługi, czy biura projektowe. 
To jednak nie koniec planów na rozwój 
tego obszaru. W sąsiedztwie gruntów pod 
prowadzenie działalności gospodarczej są 
piękne tereny pod zabudowę mieszkanio-
wą. 
- Mogłoby tutaj powstać piękne osie-
dle mieszkaniowe na dwa tysiące 
osób – uważa Stanisław Trzaskowski. 

Lokalna baza rozwoju
Pewien problem tkwi w tym, że zarów-
no tereny pod inwestycje, jak i pod osie-

dle mieszkaniowe należą w tej chwili do 
Agencji Nieruchomości Rolnych. Gmina 
prowadzi rozmowy z ANR na temat nie-
odpłatnego przejęcia terenów pod drogi 
na działkach inwestycyjnych, w których 
znajdzie się pełne uzbrojenie i oświetlenie 
za unijną kasę. 
- Porozumienie w tej sprawie powin-
no być podpisane w ciągu najbliższych 
dwóch, trzech miesięcy – uważa Stani-
sław Trzaskowski. – Już słyszę malkon-
tentów, że uzbroimy tereny, a ktoś inny 
dostanie pieniądze za ich sprzedaż. Je-
stem jednak przekonany, że gmina 
i mieszkańcy na pewno skorzystają na ca-
łej inwestycji w przyszłości. Budżet gmi-
ny będą zasilać podatki od fi rm, które 
powstaną, a ludzie będą mieli pracę.  
Wicemarszałek Urszula Pasławska, która 
podpisywała w Dobrym Mieście umowę 
na dofi nansowanie projektu jest przeko-
nana, że odniesie on sukces. 
- Miejsce w Barcikowie ma szansę stać się 
lokalną bazą rozwoju, prawdziwym inku-
batorem fi rm – mówi Urszula Pasławska.

Gmina Dobre Miasto zdobyła prawie 
13 milionów unijnych środków na 
pełne uzbrojenie terenów inwesty-
cyjnych pod nazwą Zielone Centrum 
Gospodarcze. – To potężne zadanie, 
które powinno przyciągnąć nowych 
inwestorów i dać miejsca pracy – 
mówi Stanisław Trzaskowski, bur-
mistrz Dobrego Miasta.   

Jacek Niedźwiecki

redakcja@warminskizakatek.com.pl

W plan fi lmowy najnowszej produkcji 
Wojciecha Smarzowskiego, reżysera fi lmów 
„Wesele” i „Dom zły” zamieniły się ulice 
Zamkowa, Kościelna i Młynarska. Na tych 
dwóch pierwszych uliczkach, a także na 
Mostowej i na ulicy Zaułek Ciasny zdjęcia 
do fi lmu „Wenecja” kręcił w październiku 
2009 roku  Jan Jakub Kolski. Dodatkowo 
reżyser „Wenecji” zauroczył się pobliskim 
XVIII-wiecznym kościołem Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Chwalęcinie. Piękne 
warmińskie krajobrazy najwyraźniej prze-
mawiają do fi lmowców. W czasie kręcenia 
fi lmów zarobili także mieszkańcy, którzy 
pełnili role statystów oraz lokalne sklepy, 
restauracje i gospodarstwa agroturystyczne 

(w pensjonacie „Pod Różą” w Opinie miesz-
kali scenografowie „Wenecji”). Czy Orneta 
powinna wykorzystać „swoja fi lmowość” 
w promocji miasta i gminy? 
- W mieście z reguły kręcone są fi lmy przed-
stawiające okres wojenny, gdzie pokazywa-
ne są stare, zniszczone podwórka i kamie-
nice – mówi Hanna Glińska-Szmatowicz, 
kierownik referatu edukacji, kultury, tury-
styki, promocji i sportu w Urzędzie Miej-
skim w Ornecie. – Z jednej strony to, że 

fi lmy są kręcone w naszym miasteczku to 
zaleta, ale może to być traktowane też jako 
pewna wada, że w mieście nic się nie robi, 
a to nie do końca prawda. Jest to pewna 
promocja, ale chcielibyśmy, żeby to szło 
jednak w trochę innym kierunku, który 
ukazałby piękno naszego miasta i gminy. 
Tak jak np. jest w serialu „Ojciec Mate-
usz”, gdzie  jest pięknie pokazywany San-
domierz. 
Jacek Niedzwiecki

Filmowcy polubili Ornetę i jej uliczki
W połowie stycznia ekipa fi lmu 
„Róża z Mazur” kręciła zdjęcia na 
ulicach Ornety. Filmowcy chyba po-
lubili warmińskie miasteczko, bo to 
już trzeci fi lm kręcony na terenie 
gminy w ostatnim czasie. Czy Or-
neta powinna wykorzystać ten fakt 
w swojej promocji?

Podpisanie umowy na dofi nansowanie środkami unijnymi budowy Zielonego  
Centrum Gospodarczego odbyło się na sesji Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w 
dniu 29 grudnia 2010 roku 

W październiku 2009 fi lmowcy kręcili zdjęcia do fi lmu „Wenecja” w obrębie stare-
go miasta w Ornecie   

Kolejna ekipa kręciła zdjęcia w Ornecie

Wypełniając roczne zeznanie PIT, możemy wybrać 
szlachetny cel, który zasilimy kwotą równą 1% na-
leżnego fi skusowi podatku. Zachęcamy do wspie-
rania Organizacji Pożytku Publicznego z terenu 
działania LGD „Warmiński Zakątek”. Przedsta-
wiamy listę OPP i ich KRSy.

W zaktualizowanym wykazie znalazło się 21 fundacji 
i stowarzyszeń z obszaru obejmującego LGD „WZ”, 
którym możemy przekazać symboliczny jeden pro-
cent za 2010 rok. OPP z LGD „WZ” wspomagają 
różne szlachetne cele m.in. niosą pomoc osobom cho-
rym i niepełnosprawnym, fundują stypendia zdolnej 
młodzieży, czy dbają o rozwój małych miejscowości. 
Żeby wspomóc działalność OPP wcale nie trzeba 
dużo zachodu. 
- W zeznaniu podatkowym za 2010 rok (w stosun-
ku do roku 2009) wypełnienie wniosku jest prost-
sze i polega wyłącznie na podaniu numeru wpisu do 
Krajowego Rejestru Sądowego wybranej OPP oraz 
wysokości kwoty na jej rzecz – mówi Edyta Ziomek, 
rzecznik prasowy Urzędu Skarbowego w Olsztynie. 
- W konsekwencji podatnicy nie muszą już przyta-
czać pełnej nazwy OPP, co stanowi dla nich znaczne 
ułatwienie zważywszy, że niektóre z nazw są długie 
(wieloczłonowe) i łatwo o popełnienie pomyłki przy 
ich wpisywaniu w zeznaniu.
Poniżej przedstawiamy listę OPP z LGD „WZ” i ich 
numery KRS. 

1.Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”, 
Dobre Miasto, numer KRS: 0000260433
2.Miejski Klub Sportowy „Błękitni” w Ornecie, numer 
KRS 0000017464
3.Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym Orneta, numer KRS: 0000041111
4.Miejski Bartoszycki Klub Sportowy „Victoria” Bar-
toszyce, numer KRS: 0000049724
5.Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnospraw-
nych SION w Bartoszycach, Bartoszyce, numer 
KRS: 0000051822
6.Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przyja-
ciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach, Bartoszyce, 
KRS: 0000052186
7.Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty w Dobrym Mie-
ście, Dobre Miasto, numer KRS: 0000106099
8.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Słupy i Okolic, Asso-
ciation of Development of Village Słupy and Neigh-
bourhoods, numer KRS: 0000053021
9.Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”, Olsztyn, 
Numer KRS: 0000119787
10.Stowarzyszenie „Glotovia” Głotowo, 
numer KRS: 0000167390
11.Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Nie-
pełnosprawnych, Orneta, numer KRS: 0000174307
12.Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi, Krekole, 
numer KRS: 0000205924
13.Stowarzyszenie „Ługwałd”, Ługwałd, 
numer KRS: 0000207261
14.Stowarzyszenie Absolwentów, Sympatyków, 
Przyjaciół Szkoły Zespołu Szkół z Ukraińskim Języ-
kiem Nauczania „Kałyna”, Bartoszyce, nu mer KRS: 
0000208516
15.Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnospraw-
nych i Ich Rodzin – Żardeniki, Żardeniki, numer 
KRS: 0000211133
16.Fundacja „Prymus” Bukwałd, woj. warmińsko-
mazurskie, numer KRS: 0000219132
17.Fundacja Albatros, Fundation Albatros, Bukwałd, 
Numer KRS: 0000263522
18.Miejski Klub Sportowy Jeziorany, Jeziorany, numer 
KRS: 0000294218
19.Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno-Spraw-
nych, Jeziorany, numer KRS: 0000297966
20.Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście, Do-
bre Miasto, numer KRS: 0000334982
21.Uczniowski Klub Sportowy „Przyjaźń”, Bartoszy-
ce, numer KRS: 0000342860
JaN

Przekaż im swój 1 procent!
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Reduta i Orkan, czyli życie na sportowo 
Przedstawiamy aktywne stowarzyszenia z gmin członkowskich LGD

Główny profi l działalności obu stowarzy-
szeń to oczywiście piłka nożna. Reduta 
gra obecnie w „A”-klasie, a Orkan w roz-
grywkach „B”-klasowych. 
- Wokół obydwu klubów skupiają się lu-
dzie, którzy robią wiele dobrych rzeczy 
dla rozwoju i integracji swoich lokalnych 
społeczności – uważa Krystyna Zawi-
stowska. – Organizują czas wolny mło-
dym ludziom, biorą udział w regularnych 
rozgrywkach, aktywnie i z sukcesami po-
szukują sponsorów. 

Odsłonią pomnik
Marek Dominiak, prezes Reduty Biszty-
nek podkreśla, że klub to nie tylko roz-
grywki piłkarskie w lidze. 
- Od kilkunastu lat robimy różne zawo-
dy dla młodzieży – mówi Marek Domi-
niak. – To ważna sprawa, bo dzięki temu 
młodzi ludzie nie wpadają w złe nawyki, 
uprawiają sport, są aktywni. Wychowanie 
poprzez sport to dobra droga dla młode-
go człowieka. 

Przez pewien czas Reduta prowadziła tak-
że trzecioligową drużynę tenisa stołowe-
go. Prezes Dominiak angażuje się także 
z innymi członkami klubu w działalność 
klubu morsów „Przerębel” w Bisztynku. 
- Już wkrótce w dniu 27 lutego klub 
morsów czeka duże wydarzenie – mówi 
Marek Dominiak. – Będziemy odsłaniać 
pomnik Krzyśka Matysiaka, założyciela 
klubu i pierwszego morsa w Bisztynku, 
który zginął tragicznie w wieku 26 lat. 
Marek Dominiak uważa, że szeroka dzia-
łalność klubu jest możliwa dzięki wspa-
niałym ludziom, działaczom i sponso-
rom. 
- Człowiek w pojedynkę nic by nie zrobił 
– twierdzi Marek Dominiak. – W zarzą-
dzie zebrali się fajni ludzie, między któ-
rymi zaiskrzyło i zaczęły się dziać dobre 
rzeczy. 

Nie poddajemy się
Lokalną społeczność Sątop-Samulewa 
integruje także Orkan Sątopy. Klub bie-
rze udział w rozgrywkach „B”-klasy, or-

ganizuje gminne turnieje rad sołeckich i 
osiedlowych, animuje rozgrywki tenisa 
stołowego, organizuje imprezy i festyny. 
- Udało nam się też pozyskać 10 tys. zł 
z fundacji na zakup sprzętu i wyposaże-
nia do świetlicy w Sątopach – mówi Zbi-
gniew Filipczyk z zarządu Orkana. 
Klub ściśle współpracuje z Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Sątopach. 
- Nasi strażacy często zamieniają się w pił-
karzy, by za chwilę znowu być strażakami 
– śmieje się Zbigniew Filipczyk. 
Członkowie klubu żałują nieco, że w 
ostatnim czasie zainteresowanie sportem 
wśród młodych ludzi nieco zmalało. Mają 
jednak nadzieję, że to się zmieni. 
- Widać, że nasza społeczność się sta-
rzeje, ale my się nie poddajemy – mówi 
Zbigniew Filipczyk. – Mamy pewne po-
mysły na większą aktywność młodzieży 
np. zima organizujemy wyjazdy na hale. 
Zgłaszamy też drużyny do rozgrywek 
ligowych na hali. Mamy nadzieję, że to 
wkrótce zaprocentuje. 

W gminie Bisztynek prężnie 
działa kilka organizacji poza-
rządowych, grup nieformalnych 
i klubów sportowych. Do naj-
aktywniejszych można zaliczyć 
stowarzyszenia sportowe, czyli 
Redutę Bisztynek i Orkana Sąto-
py. – Oprócz działań sportowych 
wyróżniają się też zaangażowa-
niem społecznym – mówi Kry-
styna Zawistowska, zastępca 
burmistrza Bisztynka.

Jacek Niedzwiecki

redakcja@warminskizakatek.com.pl
W czasie turniejów organizowanych przez Orkana integruje się cała społeczność 
Sątop-Samulewa  
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Dzień Seniora w Rodnowie
W dniu 23 stycznia w Domu Kul-
tury w Rodnowie w gminie Bar-
toszyce odbyła się uroczystość 
z okazji Dnia Seniora. Babcie 
i dziadkowie miło spędzili czas 
oglądając występy dzieci i mło-
dzieży.

Dzieci i młodzież z Rodnowa i Wojciechów wystąpiły z ciekawym programem przed 
seniorami

Goście imprezy byli zadowoleni i wzruszeni z przebiegu uroczystości

Babcie i dziadkowie wzruszeni uroczystością z okazji ich święta

Uroczystość zaszczycili swoją obecno-
ścią m.in. Jadwiga Gut, wójt gminy 
Bartoszyce, Dorota Kuźmicka, dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tolko , Wiesława Pakosz, dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego 
Popiełuszki w Rodnowie, ksiądz Ma-
rek Wilk, proboszcz Parafi i Rodno-
wo. Seniorzy  i zaproszeni goście, z 
zainteresowaniem obejrzeli program 
artystyczny,  przygotowany z tej oka-
zji przez dzieci i młodzież  z Domu 
Kultury w Rodnowie oraz dzieci z 
Domu Kultury w Wojciechach. Wójt 
gminy Bartoszyce złożyła seniorom z 
okazji ich święta, serdeczne życzenia 
wszelkiej pomyślności oraz długich 
lat w zdrowiu. Serdeczne życzenia 
wszystkim seniorom przekazał rów-
nież Jan Szwed, przewodniczący Lo-
kalnego Koła Emerytów i Rencistów 

w Rodnowie oraz Genowefa Wojt-
kiewicz. Po obejrzeniu programu 
artystycznego, seniorzy miło spędzi-
li czas przy muzyce zespołu ,,Irisch” 

oraz poczęstunku przygotowanym 
przez pracowników Domu Kultury 
w Rodnowie.
Teresa Bryła

W Bisztynku Konkurs na Kobiety Roku

Jest kalendarz NGOs na 2011 rok

Grupa nieformalna „Czasoprzestrzeń” ogłosiła konkurs na 
„Kobiety Roku Gminy i Miasta Bisztynek”. Poszukiwane są 
kobiety, które wyróżniają się z otoczenia nie tylko szczególny-
mi osiągnięciami w życiu zawodowym i osobistym, ale przede 
wszystkim te, które są wyjątkowo życzliwe i sympatyczne wo-
bec innych. Ponadto kandydatki powinny się charakteryzo-
wać pogodą i siłą ducha, czyli takie, które pomimo własnych 
problemów i zajęć potrafi ą dać siebie innym. Poszukiwane są 
kobiety, które zasługują na wyróżnienie przez mieszkańców 
miasta i gminy. To mieszkańcy, jako sąsiedzi, znajomi, dzieci 
decydują o tym, która kobieta z otoczenia zasługuje na miano 
Kobiety Roku w danej miejscowości. Regulamin konkursu
”Kobiety Roku”. Organizatorem Konkursu jest nieformalna 
grupa „Czasoprzestrzeń”. Konkurs jest organizowany w okre-
sie od dnia 20 stycznia 2011 roku do dnia 6 lutego 2011. Ko-
biety roku będą wybierane na zasadzie ilości zgłoszeń. Zgło-
szenia kobiet do konkursu dokonać może każdy mieszkaniec 
Gminy i Miasta Bisztynek poprzez wrzucenie formularza do 
odpowiedniej skrzynki udostępnionej w każdej miejscowo-
ści gminy przez organizatora. W każdej miejscowości gminy 
Bisztynek może być wybrana jedna kobieta. Do dnia 12 lu-
tego organizator wytypuje Kobiety Roku według ilości zgło-
szeń. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniach będą tylko i wy-
łącznie do informacji organizatora. Po wytypowaniu Kobiet, 
organizator wystąpi do wygranych o zgodę na udostępnienie 
danych osobowych. W konkursie przewidziane są nagrody. 
Ofi cjalne ogłoszenie wyników odbędzie się na imprezie z oka-
zji Dnia Kobiet 2011.
JaN

W grudniu 2010 Lokalna Grupa Działania „Warmiński Za-
kątek” wydała już po raz kolejny Kalendarz Organizacji Poza-
rządowych na 2011 rok. W kalendarzu nie mogło zabraknąć 
pięknych zdjęć przedstawiających atrakcje przyrodnicze, tury-
styczne i zabytki wszystkich 11 gmin członkowskich. Kalen-
darz jest kolorowy, wesoły i na wysokim poziomie edytorsko-
wydawniczym. Każda z gmin członkowskich LGD „WZ” 
ma swoją stronę i swój miesiąc w kalendarzu. Obok zdjęć 
w kalendarzu są też przydatne informacje na temat organiza-
cji pozarządowych z poszczególnych gmin. Są ich krótkie cha-
rakterystyki, profi le działalności oraz informacje o sukcesach 
oraz imprezach organizowanych przez NGOs. Z kalenda-
rza wyłania się obraz aktywnych ludzi, którzy chcą zmieniać 
i rozwijać swoje najbliższe otoczenie. Wydawnictwo zosta-
ło już rozpowszechnione wśród NGOs z LGD „WZ”. Ten 
kalendarz warto mieć w swoim domu, siedzibie lub fi rmie. 
Wydanie kalendarza było możliwe dzięki współfi nansowaniu 
ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 
JaN
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W kalendarzu nie mogło zabraknąć pięknych zdjęć przed-
stawiających atrakcje przyrodnicze, turystyczne i zabytki 
wszystkich 11 gmin członkowskich
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Obok zdjęć w kalendarzu są też przydatne informacje na 
temat organizacji pozarządowych z poszczególnych gmin
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Rozwijanie skrzydeł w zimowej aurze  
Młodzież z Górowa Iławeckiego poznaje obszary Natura 2000

Projekt realizowany w gminie wiejskiej 
Górowo Iławeckie rozpoczął się pod 
koniec 2010 roku. Pierwsze spotkanie 
dziesiątki młodzieżowych wolontariuszy 
– harcerzy, licealistów oraz gimnazjali-
stów z miasta i gminy Górowo Iławec-
kie, ciekawych przyrody na terenie Zie-
mi Górowskiej – odbyło się 1 grudnia 
w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie. 
Spotkanie zorganizowała Maria Dą-
browska, animatorka przyrody, która jest 
podinspektorem ds. ochrony środowiska 
w UG Górowo Iławeckie. W akcję zaan-
gażowali się również fachowcy.  Spotkanie 
poprowadził Seweryn Huzarski - barto-
szycki ornitolog i  opiekun naszego ob-
szaru naturowego – Ostoi Warmińskiej. 

Czy ktoś widział dziub dziuba?
Za nami już pierwsze kroki do poznania 
sieci Natura 2000 i bogactw naszych te-
renów. Korzystając ze sprzyjającej aury 
w dniu 6 stycznia 2011 wyszliśmy po raz 
pierwszy w teren uzbrojeni w lornetki, 
ptasie przewodniki, aparaty i mnóstwo 
entuzjazmu. Ruszyliśmy śladami naszych 
skrzydlatych przyjaciół na terenie mia-
sta Górowo Iławeckie. Łącząc zabawę 
z edukacją młodzież na wyścigi, z dużym 
powodzeniem, wypatrywała różnych ga-

tunków ptaków. Dzięciołki, sójki, siko-
ry... nawet nie wiemy, co możemy spotkać 
w swym najbliższym otoczeniu – ogród-
kach przydomowych, parku miejskim, 
czy wśród przydrożnych drzew. 
W ramach projektu wraz z młodzie-
żą zostaną przeprowadzone, począwszy 
od lutego - trzy wycieczki otwarte dla 
mieszkańców terenów obszaru Natura 
2000 - Ostoi Warmińskiej. Po „burzy 
mózgów” z młodymi wolontariuszami na 
pierwszych spotkaniach padł pomysł, by 
pierwszą wycieczkę zorganizować w for-
mie rajdu zimowego pod roboczą nazwą 
„Czy ktoś widział DZIUB DZIUBA” 
skierowanego  do najmłodszych. Planu-
jemy również wziąć udział  z jedną wy-
cieczką w wiosennym ogólnopolskim 
liczeniu ptaków. Wszystko przed nami. 
W ramach zadań realizowanych w pro-
jekcie „Bliżej natury...” wraz z grupą 
projektową będziemy również się starać 
o uzyskanie zgody na postawienie tabli-
cy edukacyjnej o obszarze Natura 2000, 
a także zorganizujemy  stoisko informa-
cyjne podczas lokalnej imprezy plene-
rowej. Zapraszamy  do udziału w akcji. 
Będziemy na bieżąco informować  o 
naszych planach i propozycjach, a także 
o postępach w pracy młodzieży. 

Lokalni animatorzy przyrody

Sam projekt „Bliżej natury....” ma przy-
bliżyć lokalnej społeczności tematykę 
obszarów Natura 2000. Polska słynie 
w Europie z wyjątkowej przyrody, wy-
różniającej nasz kraj wśród innych, bar-
dziej uprzemysłowionych krajów Unii 
Europejskiej. Z wejściem Polski do Unii 
najcenniejsze przyrodniczo obszary na-
szego kraju zostały włączone do Euro-
pejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. 
Celem sieci Natura 2000 jest zachowa-
nie, ochrona i poprawa jakości środo-
wiska najwartościowszych przyrodni-
czo fragmentów naszego kontynentu. 
Projekt „Bliżej natury – identyfi kacja 
i merytoryczne przygotowanie lokalnych 
animatorów przyrody” ma także na celu 
rozpowszechnienie informacji o korzy-
ściach jakie niosą te miejsca. Uczestnicy 
projektu to wolontariusze chętni podjąć 
się roli lokalnych animatorów przyrod-
niczych. Podczas szkoleń, prowadzonych 
przez OTOP zyskali oni wiedzę dotyczą-
cą sieci obszarów Natura 2000 i nauczyli 
się ją skutecznie przekazywać innym. Te-
raz potrzeba nam tylko sprzyjającej aury 
i zapału równemu temu z jakim wystar-
towaliśmy.

Młodzież z Górowa Iławeckie-
go i okolic stawia pierwsze kroki 
w poznawaniu obszarów NATURA 
2000. Tropią ptaki w okolicy i szu-
kają skrzydlatych przyjaciół razem 
z Ogólnopolskim Towarzystwem 
Ochrony Ptaków. Młodzi wolontariu-
sze biorą udział w projekcie eduka-
cyjnym „Bliżej Natury – identyfi kacja 
i merytoryczne przygotowanie lokal-
nych animatorów przyrody”. 

Maria Dąbrowska

mariadabrowska@onet.eu

Cieszy fakt, że coraz więcej osób interesuje 
się muzyką, z roku na rok przybywa uczniów 
i słuchaczy muzyki poważnej. Warto by 
dzieci rozwijały swoje zdolności muzyczne, 
wpływa to bowiem na ich  rozwój intelek-
tualny, pobudza zdolność abstrakcyjnego 
postrzegania rzeczywistości, rozwija wy-
obraźnię i wrażliwość muzyczną. Wyrabia 
w dziecku takie cechy jak systematyczność 
i samodyscyplinę, niezbędną dla osiągnięcia 
dobrych rezultatów w nauce. Dzięki wystę-
pom przed publicznością, dzieci uczące się 
gry na instrumentach oswajają się z tremą 
i uczą się z nią walczyć. Warto więc, aby dzie-
ci poza zajęciami szkolnymi uczyły się grać 

na różnych instrumentach muzycznych, 
łącząc przyjemne z pożytecznym. Kilka 
słów o naszych sekcjach: ognisko muzycz-
ne działające przy Miejskim Domu Kultury 
powstało w 2004 roku. Wiek uczestników 
jest różny od szkoły podstawowej po oso-
by dorosłe. Zajęcia odbywają się dwa razy 
w tygodniu. Uczestnicy mają obowiązek wy-
stąpienia na scenie dwa razy do roku (popis 
półroczny i kończący rok nauki). Każdy rok 

szkolny kończy egzamin. Zajęcia mają na 
celu naukę gry na instrumentach: pianino, 
akordeon. Obecnie oferta poszerzona zosta-
ła o instrumenty dęte – klarnet, saksofon, 
trąbka, alt, tenor, baryton, bas, bęben. Na 
tych instrumentach uczą się grać przyszli 
adepci Orneckiej Orkiestry Dętej. Naukę 
ogniska prowadzi Ryszard Staruch, kapel-
mistrzem orkiestry jest Wiktor Chojnacki. 
MDK Orneta

Koncert na wiele instrumentów
W dniu 20 stycznia w sali widowi-
skowej Miejskiego Domu Kultury 
w Ornecie odbył się półroczny kon-
cert uczniów ogniska muzycznego 
i adeptów orkiestry dętej. Dzieci, 
młodzież i dorośli grali na różnych 
instrumentach muzycznych – pia-
ninie, akordeonie, trąbkach, klarne-
tach, saksofonach altowych.

Pierwsze poszukiwania skrzydlatych przyjaciół odbyło się 6 stycznia na terenie 
Górowa

W koncercie podsumowującym półroczną naukę gry na instrumentach wzięło 
udział prawie 30 muzyków 

W Ornecie przegląd ogniska muzycznego i adeptów orkiestry dętej

„Zielona Flaga” jest najważniejszym ekologicznym certyfi -
katem nadawanym na całym świecie w ramach  programu 
Eko-Schools, w którym bierze udział 40 tysięcy  szkół z 50 
krajów

Priorytetem Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłę-
bowie oprócz dbałości o wszechstronny rozwój każ-
dego ucznia jest kształtowanie podstaw oraz zacho-
wań proekologicznych. Chcemy aby nadal powiewała 
przed szkołą ,,Zielona Flaga” dlatego też przystąpili-
śmy do konkursu w ramach programu „Szkoły dla 
Ekorozwoju” ogłaszanego przez fundację Partnerstwo 
dla Środowiska z siedzibą w Krakowie. „Zielona Fla-
ga” jest najważniejszym ekologicznym certyfi katem 
nadawanym na całym świecie w ramach  programu 
Eko-Schools, w którym bierze udział 40 tysięcy  szkół 
z 50 krajów. Obecnie jesteśmy na etapie opracowania 
kodeksu ekologicznego, monitorujemy oddziaływa-
nia na środowisko (ślad ekologiczny) oraz realizujemy 
zajęcia dydaktyczne w ramach programu nauczania. 
W tym roku skupiamy się na trzech priorytetach: po-
szanowanie energii i promocja jej odnawialnych źró-
deł, poszanowanie wody oraz ochrona różnorodności 
biologicznej, praw zwierząt i przyrody nieożywionej.
Podczas spotkania komitetu lokalnego skrystalizował 
się plan działań. Będzie on realizowany   w następ-
nych latach plan obejmuje m.in. konkursy o tematy-
ce ekologicznej, wycieczki i wyjazdy do gospodarstw 
ekologicznych, Parku Etnografi cznego w Olsztynku, 
młyna wodnego w Smolajnach. Nasz cel nadrzędny 
dotyczy stworzenia lapidarium geologicznego (ośrod-
ka petrografi cznego) na posesji szkoły, we współpracy 
z rodzicami i przyjaciółmi szkoły, który posłuży do 
edukacji przyrodniczej i geologicznej zarówno młod-
szych, jak i dorosłych. We wrześniu został  zrealizowa-
ny program ekologiczny pt. „Być ekologicznym – to 
jest modne” sfi nansowany ze środków Programu In-
tegracji Społecznej PPWOW. W październiku odbył 
się „ Festiwal nauki”  Okazało się, że do naukowych 
doświadczeń niepotrzebne jest bogato wyposażone 
laboratorium, każdy może być badaczem przyrody 
nieożywionej. Młodzi naukowcy wykazali ogromną 
żądzę wiedzy i ciekawości świata. Eksperymenty były 
chętnie wykonywane i obserwowane przez uczniów. 
Realizujemy  też liczne systemowe działania: po raz 
siódmy uczestniczymy w Programie Eko-zespołów, 
dbamy o środowisko, zbieramy baterie, nakrętki pla-
stikowe. Uczniowie brali udział w ogólnopolskim 
konkursie „Drzewo roku”. Zbliża się zima, toteż za-
opiekujemy się zwierzętami. Dalsze nasze działania 
podejmowane będą w zakresie energooszczędności w 
najbliższym środowisku (energii odnawialnej - „ Fe-
stiwal Energii”). Pracy jest dużo, ale nikogo to nie 
dziwi, ponieważ w zakresie ekologii zawsze jest coś do 
zrobienia. Przyroda się liczy!

Społeczność szkolna Publicznej SP w Kłębowie

Ekologiczna szkoła w Kłębowie
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Powrót Pani
Sama nie wiedziałam, czy mam robić porządki przed 
pierwszymi świętami, czy przed drugimi, rozmyślałam 
oglądając wiadomości w telewizorze. Wiadomości były 
straszne. Wszędzie napadało tyle śniegu, że ludzie które 
wybrali się na święta spali na lotniskach bo samoloty 
nie fruwali, a na dworcach kolejowych była sodomia 
i gomornia. Nie wiedziałam czy moje państwo przy-
fruno na pierwsze to znaczy się panine święta, czy na 
drugie to znaczy się pana, który ma Wigilie w Trzech 
Króli. Z tych wyspów, na wyjechali to będzie ciężko się 
wydostać. Nikt nie telefonił i nie pisał telegramy. Nie 
wiedziałam jakie robić zakupy. Na wszelki wypadek 
złożyłam rozpiske u Grażynki w sklepie co by potem 
nie świecić oczamy w razie kto przyjedzie.
Marcyśka przywiozła mi z lasu choineczke. No jak już 
miałam choineczke to był mus zabrać się za porządki 
świąteczne. Uwinełam się bystro. Poleciałam z rozpi-
sko po sklepach co by zrobić jakie zakupki. Jutro Wi-
gilia, a ja nie kupiłam karpia. Zostawiłam wszystko 
nie rozpakowane i poleciałam za karpiem do marketu 
na naszej ulicy. 
Przychodze do domu, a tu niespodzianka, We w fo-
telu siedzi moja pani ubrana jeszcze z drogi i drzemie. 
Bidula jedna. Rozejrzałam się po pokojach w poszuki-
waniu pana, a tu ani po nim śladu. Zrobiłam dzbanek 
dobrej herbaty z cytryno, pare kanapków i poczekałam 
aż się pani wyrwie z tej drzemki. Za jakieś pietnaście 
minut pani moja otwarła oczy, rozglądła się, zobaczyła 
że posprzątane, choinka ustrojona, poczuła zapach do-

brej herbatki i kanapków no i odżyła podróżniczka jed-
na. Powiedziała mi, że pan ostał się na lotnisku w angly 
z bagażami. Może po świętach trafi  do domu. Boże! – 
pomyślałam, nich chociaż zdąży na swoje święta. 
Ożywiona, napojona i nakarmiona moja pani zaczena 
przeglądać listy i pocztówki jakie do nas przyszli. Każ-
den list co otwarła to komentowała w głos. Ooo! I ta 
mi życzy wszystkiego dobrego!
- No niech Frania zobaczy, przecież te babsko by mnie 
w łyżce wody utopiło, a życzy mi wszystkiego najlep-
szego!
- Ja tam proszę pani nie znam tych paninych koleżan-
ków co by pani źle życzyli. Wiem tylko tyle, że pani 
to nie jest z tych kościółkowatych, a co niektóre życzo 
pani łaski bożej albo opieki boskiej takie życzenie to się 
składa dla tych co są bardzo wierzące i chodzo co nie-
dziela do kościoła, a dla pani takie życzenia faktycznie 
so raczej niezbyt stosowne. A jakby pani była rozwódką 
– nie daj Boże – i ktoś by pani życzył szczęścia w miło-
ści, przecie to taka uraza. Tak też pani widzi, życzenia 
należy pisać stosowne co do człowieka. 
- A co to pani Frania obeznana w tych sprawach?
- Droga pani pracowało się tu i tam, a ludzie byli kul-
turalne to i co nie co zapamiętałam.
Poszłam do kuchni, a pani dalej siedziała z nosem 
w tych listach. Moja pani budżetówka jest znano oso-
bo w tem mieście, chociaż na emeryturze dostaje bar-
dzo dużo różnistej karespondencji, a to jakieś zapro-
szenia na uroczystości, a to podziękowania za prace 

społeczno, a to gratulacje, a to jakieś proszenie o po-
moc w załatwieniu jakiejś sprawy. Tak na dobro spra-
we to przydałaby się jej jaka biuralistka. Komentowała 
każde kartke z życzeniami, aż jak nie krzyknie: - Ludzie 
nie wytrzymam! 
Wpadłam do salonu, a pani z niedowierzaniem patrzy 
w kartke. 
- Co się stało? Umar kto czy jak? Pytam wnerwiona bo 
mnie wystraszyła.
- No niech pani Frania popatrzy! No proszę!
- Kartka jak kartka, nawet ładna i co się pani w niej 
nie podoba?
- Jak to pani Frania nie widzi? A ta pieczątka dyrektora 
pod życzeniami?
- A ta tutaj. To chyba jakiś świeżo upieczony derektor. 
Dostał pieczątki to se tera stawia gdzie popadnie. Na-
uczy się suwra wiwra i nie będzie stawiał pod życzenia-
mi, a podpisywał się własnoręcznie. A widziała pani już 
kartkie od Stasia?
- Od jakiego Stasia?
- A Staś to ten co go na następne kadencje wybrali, wie 
pani któren to?
- Wiem. Ta kartka jest podpisana własnoręcznie.
- No i widzi pani. Co kultura to kultura.
No i pani zaczeła mi objaśniać co się pisze, a co nie 
pisze w różnistych sytuacjach. Jakie życzenia i komu 
się składa. Dowiedziałam się, że niezbyt elegancko jest 
silenie się na żartobliwe życzenia jak „wszystkiego do-
brego w kroku w Nowym Roku”, „Wesołego jajka”, 

czy „Zdrowego jajka” albo jak ktoś jest chory, albo 
ma żałobe to życzymy mu spokojnych świąt a nie ra-
dosnych, albo nie życzymy miłych wydarzeń w no-
wym roku osobom których czeka ciężka operacja, albo 
wiemy, że się rozwodzi. Najbardziej niestosowne są 
życzenia dla młodego małżeństwa, które nie ma dzie-
ci „życzymy gromadki dzieci”! To tak jakby kto wlazł 
w trampkach w bardzo prywatne i osobiste życie tego 
małżeństwa. Pani powiedziała mi – Pani Franiu życze-
nia należy tak składać co by nie urazić osoby której 
składamy życzenia. Po tem wykładzie miałam już iść 
do kuchni gdy pani mnie zatrzymała i powiedziała, że 
jak się składa komuś kondolencje ustnie to nie wymie-
nia się ich przyczyny, bo jest ona oczywista. Co wię-
cej pani Franiu, powiedzenie: serdecznie współczuję 
z powodu śmierci mamy może być potraktowane jako 
nietakt. Jeżeli wysyłamy kondolencje na specjalnie wy-
drukowanych już kartkach to podanie ich powodu 
jest konieczne. Nie należy też pani Franiu „pocieszać” 
osoby, której składamy kondolencje, przez wskazanie, 
że sami przeżyliśmy coś podobnego, czy też wygłasza-
nie „wszystko przemija”, „wszyscy jesteśmy śmiertelni” 
– nie należy to dobrego tonu. 
Kurde! Ale wykład mi pani zrobiła! A zaczęło się od 
głupiej pieczątki, a skończyło na wyrazach żalu. Wię-
cej nie będę pani o nic pytała bo się dowiem ile to ga-
fów w życiu popełniłam. Takie to jest życie bez suwra 
wuwra towarzyskiego.
Wasza Frania

Zakątkowy kącik felietonowy Frani

Dziadek tańczy Boogie Woogie!
W Bezledach odbyła się impreza z okazji „Dnia Babci i Dziadka”

Nikt tak pięknie nie opowiada bajek jak babcia 
i nikt nie poświęca tyle wolnego czasu ukocha-
nym wnukom, co dziadek. Dzieci z Punktu 
Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w Bezle-
dach w gminie Bartoszyce miały okazję podzię-
kować swoim babciom i dziadkom w przepiękny 
sposób. Maluchy przygotowały seniorom wspa-
niałą imprezę artystyczną, która odbyła się 20 
stycznia w Domu Kultury w Bezledach. 
- Impreza była bardzo wzruszająca – mówi Anna 
Boras, referent w Szkole Podstawowej w Bezle-
dach. – Moje dziecko też miało okazję w niej 
wystąpić. 

Współpraca z rodzicami
Ciężar przygotowania maluchów do występów 
wzięła na swoje barki Leokadia Abucewicz, na-
uczycielka „zerówki”. 
- Przygotowania, próby i nauka tekstów trwała 
prawie trzy tygodnie – mówi Leokadia Abuce-
wicz. – Dzieciaki mocno przyłożyły się do prób. 
Każdy chciał się pokazać przed babcią i dziadkiem 
z jak najlepszej strony. 
Jak podkreśla Leokadia Abucewicz ogromny 
wkład w przygotowanie imprezy mieli także ro-

dzice uczniów „zerówki”, którzy zadbali o wyko-
nanie dekoracji i wystrój wnętrza. Dodatkowo 
rodzice przygotowali drobny poczęstunek, czyli 
ciasta, owoce, słodkości oraz kawę i herbatę. 
- Jestem pod wrażeniem wspaniałej współpracy 
z rodzicami i ich wielkiego zaangażowania, za 
które chcę im podziękować – mówi Leokadia 
Abucewicz. 

Seniorzy byli zachwyceni
Na samą imprezę przyszli dziadkowie i babcie naj-
młodszych dzieci z Bezled i okolic. Sala Domu 
Kultury wypełniła się do ostatniego miejsca. Or-
ganizatorzy szacują, że na imprezie obecnych było 
około 300 osób!
- Obecny na spotkaniu ksiądz żartował, że fre-
kwencję mamy lepszą niż w kościele – mówi Le-
okadia Abucewicz. 
Dzieci zaprezentowały występy artystyczne, 
śpiewały piosenki, recytowały wiersze, tańczyły 
i przedstawiły małe inscenizacje. W zabawę udało 
się także wciągnąć babcie i dziadków. 

- Mnóstwo śmiechu było w konkursie wnuków 
z dziadkami, którzy tańczyli z balonami – mówi 
Leokadia Abucewicz. – Seniorzy dziarsko poru-
szali się także w tańcu Boogie Woogie. 
Impreza zakończyła się po trzech godzinach za-
bawy. 
- Seniorzy byli zachwyceni – mówi Anna Boras. 
– Mówili, że potrzebują takich wielopokolenio-
wych spotkań.        

Trzy tygodnie solidnych przy-
gotowań oraz duże zaangażo-
wanie rodziców i nauczycieli – 
to przepis na udaną imprezę 
z okazji „Dnia Babci i Dziad-
ka”, która odbyła się 20 stycznia 
w Domu Kultury w Bezledach 
w gminie Bartoszyce. Sala pęka-
ła w szwach, a miejscowy ksiądz 
żartował, że frekwencja była lep-
sza niż w kościele. 

Jacek Niedzwiecki

redakcja@warminskizakatek.com.pl

Na scenie babciom i dziadkom prezentują się maluchy z Punktu Przedszkolnego 
w Bezledach  

Mieszkańcy gminy Lidzbark Warmiński mają okazję wziąć 
udział w ciekawym projekcie unijnym pod nazwą „Moje 
hobby – moje życie”. W ramach projektu prowadzone będą 
bezpłatne warsztaty rękodzielnicze, garncarskie, taneczno-
ruchowe oraz szkolenie z zakresu zakładania i prowadze-
nia spółdzielni socjalnych. Projekt będzie realizowany od 
4 stycznia do końca czerwca 2011 w Bibliotekach Publicznych 
w Kraszewie, Rogożu i Runowie. Jeśli chcesz aktywnie spę-
dzić czas wolny i rozwijać swoje umiejętności zgłoś się do 
jednej z wymienionych bibliotek gminnych. Projekt „Moje 
hobby – moje życie” jest współfi nansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne-
go.
JaN

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” 
zatwierdził na swoim styczniowym posiedzeniu kalendarz 
imprez kulturalnych. Poniżej przedstawiamy kalendarium 
wydarzeń. Na 27 maja 2011 zaplanowane zostało IV Fo-
rum Aktywności Wiejskiej – „dziedzictwo kulturowe wsi 
warmińskiej”. W dniu 17 czerwca odbędą się uroczyste ob-
chody 5-lecia LGD „WZ”. W czasie obchodów nastąpi także 
podsumowanie realizacji projektu „Turystyka wiejska – do-
bry przepis na sukces”. W 2011 roku odbędzie się także IV 
edycja konkursu kulinarnego „Smaki Warmii”. Tym razem 
konkurs będzie się odbywał pod hasłem „Wiosenne Smaki 
Warmii”. Na 2 grudnia 2011 zaplanowano III Forum Orga-
nizacji Pozarządowych i uroczyste podsumowanie Europej-
skiego Roku Wolontariatu. 
JaN 

Ruszył projekt 
„Moje hobby – moje życie”

Kalendarium kulturalne 
Warmińskiego Zakątka

Pomysł powstania święta w Polsce po-
jawił się w tygodniku „Kobieta i Życie” 
w 1964 roku. Już rok później świę-
to to zaczął popularyzować „Express 
Poznański”. W roku 1966 również 
„Express Wieczorny” ogłosił dzień 21 
stycznia „Dniem babci”. Później po-
wstała również tradycja obchodzenia 
Dnia Dziadka.

Zapraszamy Państwa do współtworzenia miesięcznika LGD „War-
miński Zakątek”. Jeśli realizujecie ciekawe projekty, dzieje się u Was 
coś pozytywnego, a Wasze miejscowości rozwijają się, napiszcie nam 
o tym, a my to opublikujemy! Do dnia 15-go każdego miesiąca cze-
kamy na Wasze materiały, zdjęcia i teksty. Przysyłajcie je na adres 
redakcji: redakcja@warminskizakatek.com.pl lub do biura LGD: 
warminskizakatek@wp.pl 

Pisz do miesięcznika LGD!


