Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie.
Zrealizowano przy współudziale
finansowym Gminy Olsztyn

Z życia organizacji

Umowy w organizacjach
pozarządowych
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum
Organizacji Pozarządowych zaprasza
na nieodpłatne szkolenie pt. „Umowy
w praktyce funkcjonowania organizacji
pozarządowych”. Przeprowadzi je mgr
Adam Poszewiecki, adwokat, doktorant
na Wydziale Administracji Publicznej
Uniwersytetu w Koszycach, współpracujący z organizacjami pozarządowymi.
Termin i miejsce szkolenia: 28 października, godz. 16-19.30, OCOP, ul. Tarasa
Szewczenki 1, tel. 503- 680-500, mail:
ocop.olsztyn@gmail.com.
Formularz zgłoszeniowy na stronie
www.ocop.olsztyn.pl.
Szkolenie jest organizowane przez
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” w ramach projektu „Olsztyńskie
Centrum Organizacji Pozarządowych”
realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn
Barwy Wolontariatu 2015
Regionalne Centrum Wolontariatu w
Elblągu zaprasza do udziału w XV edycji
konkursu „Barwy Wolontariatu 2015”. To
inicjatywa, dzięki której możemy zaprezentować i nagrodzić sylwetki niezwykłych, najbardziej aktywnych wolontariuszy na terenie Warmii i Mazur.
Kandydatów można zgłaszać listownie,
pocztą elektroniczną lub osobiście.
Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis działalności
nominowanej osoby (forma dowolna,
maks. 4 strony). Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października.
Formularz zgłoszeniowy na stronach
RCK i OCOP.
Konkurs na najlepszy film
o wolontariuszach
Regionalne Centrum Wolontariatu
w Elblągu zaprasza do udziału w
konkursie na najlepszy film ukazujący
pracę wolontariuszy na Warmii i Mazurach. Zgłoszenia do 19 listopada, godz.
15. Na najlepsze filmy czekają nagrody.
Cd. na str. 2
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TMO – jedno z najstarszych stowarzyszeń Olsztyna

Z miłości do miasta
Fot. JJP

Jest BabaFest
BabąFest została Julita Zadworna.
Ogłoszono to 16 października podczas
Festiwalu Rozwoju i Inspiracji BabaFest
2015. Trzydniowy festiwal, czyli różne
spotkania, warsztaty i koncerty był
organizowany w Olsztynie już piąty raz.
Konkurs o tytuł BabyFest 2015 miał
na celu wyróżnienie kobiet, które
bezinteresownie robią coś dla innych.
Głosowano internetowo na 9 kandydatek. Największe poparcie zyskała Julita
Zadworna. Prywatnie jest menadżerem biur obsługi klienta i przedstawicieli handlowych (własna działalność
gospodarcza), ale pomaga zarówno
ludziom jak i zwierzętom m.in. w
stowarzyszeniach: Miasto Dobre dla
Zwierząt i Club 4 Cats. Prowadzi też
azyl dla chorych lub bezdomnych
kotów. Gratulujemy!

Towarzystwo Miłośników Olsztyna skończyło 50 lat. Aż trzy dni świętowano tą rocznicę. W czwartek, 8 października, odbyło się walne zebranie, w piątek była gala w Teatrze im. Stefana Jaracza,
a w sobotę, 10 października, X Światowy Kongres Zappologiczny. Podczas gali prezydent Olsztyna
nagrodził Towarzystwo Statuetką św. Jakuba.
TMO powstało 8 października 1965
roku w salce biblioteki w Starym
Ratuszu (obecnie WBP), dlatego
obecne walne też się tam odbyło.
Prezes dr Marcin Wakar przypomniał, że wśród założycieli byli
głównie artyści, zwłaszcza plastycy
i dziennikarze oraz działacze innych organizacji społecznych: Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” (starsze od TMO o
9 lat istnieje do dziś) i Towarzystwa
Rozwoju Ziem Zachodnich (odeszło do historii). Z grona założycieli
żyje tylko red. Anna Kochanowska
(pracowała w radio).

Zacne grono prezesów
Towarzystwo zarejestrowano 28
stycznia 1966 roku, a pierwszym
prezesem został znany lekarz,
Stanisław Flis. Po nim prezesował
dziennikarz Głosu Olsztyńskiego
(później Gazety Olsztyńskiej)
Mieczysław Szczepański, następnie – aż17 lat prawnik i bankowiec,
a także radny Witold Jarosz (cała
trójka nie żyje).
W latach 1991-2001 r. prezesem
był prawnik Andrzej Sassyn,
który znacznie ożywił patriotyczną
działalność TMO. Dzięki niemu
nawiązano współpracę z byłymi

mieszkańcami i ich stowarzyszeniami w Niemczech. Następne 12 lat
prezesowała Krystyna Flis (córka
Stanisława urzędniczka ratusza
i radna). Obecny zarząd i prezes
działa od dwóch lat. Na zdjęciu:
prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz wręcza prezesowi Statuetkę św.
Jakuba przyznaną Towarzystwu za
dotychczasowa działalność na rzecz
rozwoju miasta.
Dokończenie na str.4

Organizacje pozarządowe a samorząd – 25 lat doświadczeń
W piątek, 23 października, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Działalność Organizacji Pozarządowych. Zatytułowano ją „Organizacje pozarządowe

a samorząd – 25 lat doświadczeń”. Konferencja jest jedną
z 10 inicjatyw na 10-lecie Związku Stowarzyszeń „Razem
w Olsztynie”, którą objął patronatem Prezydent Olsztyna
Piotr Grzymowicz.
Więcej na str. 2

Dok. ze str. 1

Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową znajdziecie pod linkiem http://
centrumelblag.pl/strefa-wolontariatu/
aktualnosci/274,konkurs-na-najlepszyfilm-ukazujacy-prace-wolontariuszyna-terenie-wojewodztwa-warminskomazurskiego.
Bezpłatne doradztwo dla NGO
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych oferuje bezpłatną pomoc
przy przygotowaniu ofert konkursowych. Organizacje zainteresowane tą
ofertą proszone są o kontakt: ocop.
olsztyn@gmail.com, lub tel. 503-680500. Bezpłatne doradztwo można też
m.in. w zakresie.: rozliczania ofert
z realizacji zadań publicznych oraz
pisania i rozliczania projektów. Osoby
zajmujące się w organizacji sprawami
księgowymi i finansowymi zapraszamy
do skorzystania z bezpłatnego doradztwa we wtorki godz. 17-18.
Doradztwo jest organizowane przez
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” w ramach projektu „Olsztyńskie
Centrum Organizacji Pozarządowych”
realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn.
Doradztwo dla NGO
z Gminy Barczewo
Do końca 2015 roku odbywa się stałe
doradztwo indywidualne dla organizacji pozarządowych z gminy Barczewo
adekwatne do zdiagnozowanych
problemów w ramach projektu „W kierunku profesjonalizacji NGO” współfinansowanego ze środków otrzymanych z Gminy Barczewo. Organizacje
zainteresowane ofertą OCOP proszone
są o kontakt: sekretariat.ocop@gmail.
com, tel. 515-501-369 lub 503-680-500.
Osoby zajmujące się sprawami księgowymi i finansowymi zapraszamy do
skorzystania z bezpłatnego doradztwa
w Olsztyńskim Centrum Organizacji
Pozarządowych we wtorki godz.18-19.
Bezpłatne porady Fundacji FIKA
Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych
zaprasza do OCOP przy ul. Tarasa
Szewczenki 1 na bezpłatne porady
prawne w środy w godz.11-14 oraz
w piątki w godz. 11-14 na porady prawne i mediacje. Tel. 505- 344-605.
Doradztwo specjalistyczne
w RODM
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oferuje doradztwo specjalistyczne dla przedsiębiorców oraz
przedstawicieli NGO, dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych
i ich współpracy z samorządem w Unii
Europejskiej. Doradztwo odbywa się
w OCOP przy ul. Tarasa Szewczenki 1.
Więcej na stronie http://rodm-olsztyn.
pl/nasze-dzialania/doradztwo-stale/.
Kontakt telefoniczny lub mailowy.
Militarny Olsztyn zaprasza
Stowarzyszenie Pasjonatów Militariów „Militarny Olsztyn” zaprasza na
ciekawe spotkania do realizowania
swoich pasji i zdobywania nowego
doświadczenia. Wystarczy wypełnić
wniosek elektronicznie. Szczegółowe
Cd. na str. 3
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Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy

Organizacje pozarządowe a samorząd
– 25 lat doświadczeń
Celem III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej o działalności organizacji pozarządowych jest
wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z samorządem,
szczególnie w zakresie rozwiązań prawnych i systemowych oraz osiąganych efektów współpracy.
Organizatorzy pragną skoncentrować uwagę na następujących
obszarach:
formy współpracy – wymiar ekonomiczny, społeczny, prawny, efekty
współpracy i przyszłość; samorząd
i organizacje pozarządowe w nowej
perspektywie finansowej UE.
Miejsce obrad: Aula Dietrichów
w Centrum Humanistycznym
UWM, ul. Obitza 1, początek o godz.
9 (piątek, 23 X). W programie zaplanowano III sesje. Prelekcje wygłoszą:
I SESJA: dr Stanisław Bułajewski
(WPiA UWM) – Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych. Teoria a praktyka;
mgr Szymon Ossowski, Bartosz Wilk
(WPiA UWM, Uniwersytet Szczeciński) – Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu przygotowawczym
i postępowaniach sądowych; mgr
Katarzyna Maria Bartnik (WMARR
S.A. w Olsztynie) – Kapitał społeczny
w województwie warmińsko-mazurskim; mgr Monika Falej (Związek
Stowarzyszeń „Razem” w Olsztynie)
– Ewolucja partycypacji obywatelskiej
w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego; dr Sebastian Bentkowski
(WPiA) – Kontrola w niepublicznych
szkołach prowadzonych przez organizacje pozarządowe; Paweł Bielicki
(UKW w Bydgoszczy) – Zasada
subsydiarności w samorządzie terytorialnym w kontekście funkcjonowania
organizacji pozarządowych; dr Anna
Radiukiewicz (Instytut Studiów Politycznych PAN) – Organizacje pozarządowe czy sieci działaczy, nowy aktor
na starej scenie?; dr Jakub Szlachetko
(Uniw. Gdańsk) – Fundusz wspólnotowy (community foundation).
Nowa forma współdziałania organów

jednostek samorządu terytorialnego
z organizacjami pozarządowymi; dr
Marzena Szabłowska -Juckiewicz
(UMK) – Współpraca organizacji samorządowych i samorządu w zakresie
wspierania rehabilitacji zawodowej i
zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
II Sesja: dr Jolanta Kluba (Wrocław)
– Organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej a urząd marszałkowski - z doświadczeń współpracy w województwie dolnośląskim;
dr Robert Musiałkiewicz (PWSZ we
Włocławku) – Program of cooperation with non-governmental
organizations - legal and financial
issues; dr Artur Wyszyński (WNE
UWM) Przychody i źródła finansowania klubów piłkarskich o statusie
pożytku publicznego;
mgr Jerzy Kawa (WPiA UWM)
– Rozwój sektora NGO a społeczeństwo obywatelskie, przegląd wybranych
zagadnień i poglądów; dr Małgorzata Augustyniak (WPiA UWM)
Partycypacja społeczna w samorządzie
terytorialnym; mgr Bartosz Zawadzki
(szkoła piłkarska „FunFutbol”),
dr Artur Wyszyński (WNE UWM)
– Finansowanie młodzieżowych klubów sportowych w Polsce; Julita Przeradzka (UWM) – Działalność Fundacji
Spełnionych Marzeń na przykładzie
oddziału hematologiczno-onkologicznego Woj. Szpitala Dziecięcego
w Olsztynie; dr Michał Hejbudzki
(WPiA UWM) – Reorganizacja
uprawnień organizacji konsumenckich w wyniku przebudowy systemu
abstrakcyjnej kontroli klauzul wzorców
umownych; dr Paweł Romaniuk
(UWM) – Wpływ organizacji pozarządowych na system zarządzania zadaniami publicznymi realizowanymi przez
jednostki samorządu terytorialnego

III SESJA: dr Paweł Polaczuk
(WPiA UWM) – Jurgena Habermasa spojrzenie na problemy administracji; dr Justyna Krzywkowska
(WPiA UWM) – Wolontariat
w świetle nauczania i prawa Kościoła katolickiego; mgr Martyna
Seroka (WPiA UWM) – Współpraca Rzecznika Praw Dziecka
z organizacjami pozarządowymi
w latach 2001-2014; Magdalena
Pietrzykowska (UWM) – Klauzule
społeczne jako forma współpracy
samorządów i organizacji trzeciego
sektora; mgr Adrianna Tymieniecka
(WPiA UWM) – Rola wolontariuszy na rzecz działalności samorządu
terytorialnego; Karolina Rzeczkowska (WPiA UWM) – Procedury
realizowania inicjatywy lokalne;
Dawid Sadowski (WPiA UWM)
– Regranting jako szansa dla małych
organizacji pozarządowych; dr hab.
Jarosław Dobkowski, prof. UWM
(WPiA UWM) – Zasada względnego pierwszeństwa organizacji
pozarządowych przed administracją
w wykonywaniu zadań publicznych.
Organizatorzy konferencji: Wydział
Prawa i Administracji UWM, Związek Stowarzyszeń „Razem
w Olsztynie”, Fundacja „Inicjatywa
Kobiet Aktywnych”, Gmina Miejska
Kętrzyn,
Koło Naukowe Nauk Penalnych
„Nemezis” i Akademicki Ośrodek
Wspierania i Rozwoju Organizacji
Pozarządowych.
(JJP)
Fot. MP
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Wybieramy wojewódzką Radę
Działalności Pożytku Publicznego
Marszałek województwa zaprasza
organizacje oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zgłaszania
kandydatów na członków Rady
Działalności Pożytku Publicznego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Kandydatów można zgłaszać do 30
października. Wyboru 5 członków rady spośród zgłoszonych
kandydatur dokonają w glosowaniu
organizacje pozarządowe i inne
uprawnione podmioty.
Informacji udziela Biuro Dialogu
Społecznego i Pożytku Publicznego UMWWM: tel. 89/512-58-76,

89/512-58-76 (Elżbieta Mierzyńska), 724-777-741 (Joanna Glezman), e-mail: radadpp@warmia.
mazury.pl. Treść i formularze na
stronie BIP urzędu:
http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_
marszalkowski/463/Rada_Dzialalnosci_Pozytku_Publicznego/.
(em)

Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy
Polecamy trzy konkursy ogłoszone przez ministerstwa i jednostki centralne.

Konkursy ministrów

Konkurs z zakresu turystyki
Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki ogłosił
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
turystyki w 2016 roku. Oferty
można składać do 20 listopada.
Priorytety: Wspieranie rozwoju produktów turystycznych.
Wspieranie rozwoju systemu
jakości, poprzez m.in. certyfikacje, rekomendacje. Kształtowanie
przestrzeni turystycznej poprzez
wytyczanie, znakowanie i konserwację szlaków pieszych, narciarskich, rowerowych, wodnych
itp., które znajdują się na terenie
Polski.
Zwiększenie kompetencji kadr,
poprzez szkolenia, konferencje,
warsztaty, seminaria etc.
Popularyzacja turystyki krajowej,
poprzez m.in. organizację imprez,
konkursów.
Preferowane będą również przedsięwzięcia na rzecz upowszechniania partnerstwa publiczno-prywatnego. Zaplanowano na to
2,5 mln zł.
Formularz oferty wraz z załącz-

nikami dostępny jest na stronie
internetowej www.msport.gov.pl/
turystyka. Oferty należy składać
do 20 listopada w Kancelarii
Ogólnej Ministerstwa Sportu
i Turystyki ul. Senatorska 14
w Warszawie lub przesyłać na
adres ministerstwa: ul. Senatorska
14, 00-082 Warszawa. Szczegółowe informacje znajdują się na
stronie internetowej ministerstwa: Konkurs.
Program „Bardzo
Młoda Kultura”
Narodowe Centrum Kultury
ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu
„Bardzo Młoda Kultura”, który
ma przyczynić się do wzmacniania roli edukacji kulturowej
w Polsce poprzez pobudzenie
i wykorzystanie edukacyjnego
potencjału kultury. Wnioski
można składać do 30 listopada.
Realizacja zadania odbywa się
w latach 2016-2018.
Program ma zbudować system,
w ramach którego działania
podejmowane w sferze kultury
przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie
umiejętności i postaw, m.in.
kreatywności, innowacyjnego
działania, współpracy, zaufania,
kompetencji medialnych oraz
komunikacyjnych. Podstawowym
środkiem realizacji tych założeń
jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych
podstaw współpracy pomiędzy
sferami kultury i edukacji, a więc
tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są
za kształtowanie różnorodnych
kompetencji jednostek.
Osiągnięciu wymienionych
celów ma służyć wyłonienie sieci
wojewódzkich operatorów, którzy
podejmą się zbudowania zwartej
oferty edukacyjnej. O dofinansowanie w ramach programu
mogą się ubiegać samorządowe
instytucje kultury. Przy realizacji

zadania wskazane jest nawiązanie
współpracy poprzez zawarcie
porozumienia lub utworzenie
konsorcjum z następującymi
podmiotami: kuratoriami oświaty, centrami i ośrodkami doskonalenia nauczycieli; publicznymi
i/lub niepublicznymi instytucjami
oświatowo-wychowawczymi;
organizacjami pozarządowymi;
instytucjami kultury;
innymi podmiotami działającymi
na polu edukacji kulturowej
w województwie.
Uwaga! Nabór do Programu odbywa się przez system EBOI. Formularz wniosku niedługo będzie
dostępny. Informacji o programie
udzielają w godzinach 10-14:
Justyna Smolińska, telefon: +48
22 21 00 189, e-mail:
jsmolinska@nck.pl
Małgorzata Gaduła-Zawratyńska,
tel.: +48/22/ 21-00-156, e-mail:
mgadula@nck.pl
Anna Kozak, telefon: +48/22/2100-122, e-mail: akozak@nck.pl.
Fot. Maciej Pantak

Konkurs FIO 2016
Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej w związku z konkursem FIO 2016 organizuje spotkania informacyjne we wszystkich
województwach. W związku
z tym Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na bezpłatne
szkolenie 6 listopada. Tematem
głównym będzie prezentacja
Regulaminu konkursu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich w 2016
oraz zasad ubiegania się o dotację. Spotkanie odbędzie się przy
ul. Emilii Plater 1, sala sesyjna,
w godz. 10-14 z udziałem eksperta Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej. Potwierdzenia udziału przyjmowane są do 5 listopada
br. (mailem lub telefonicznie):
tel. 89/512-58-76, e-mail: elzbieta.
mierzynska@warmia.mazury.pl.

Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego ogłosiła nabór
Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego ogłosiła nabór
wniosków do programów dotacyjnych na rok 2016. Wśród nich
są zarządzane przez Narodowe
Centrum Kultury: Kultura Dostępna oraz Edukacja – priorytet
1 – Edukacja kulturalna oraz
Rozwój infrastruktury kultury
– priorytet 1 – Infrastruktura
domów kultury. W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków
w terminach do 30 listopada 2015
roku oraz do 31 marca 2016 roku.
Szczegóły na stronie:
www.nck.pl/instytucja/315665nabor-do-programow-ministra-k
ultury-i-dziedzictwa-narodowego-ogloszony/ i na stronie MKiDN.

Z życia organizacji
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informacje: spm.molsztyn@gmail.
com. Stowarzyszenie mieści się przy
ul. Witosa 27/32, 10-688 Olsztyn.

Wolontariusze biegów w Polsce
Ekipa City Trail szuka wolontariuszy
do współpracy przy biegach Grand Prix
City Trail w Olsztynie. Terminy: 7.11.15;
05.12.15; 16.01.16, 13.02.16 i 12.03.16.
Oferujemy: Specjalny pakiet dla wolontariuszy Czas pracy: 8-12:30. Szczegółowe informacje pod linkiem: http://
citytrail.pl/strony/wolontariat, www.
citytrail.pl. Zgłoszenia (imię, nazwisko
i kilka słów o sobie) proszę przesłać na
adres: wolontariat@citytrail.pl,
OCOP wypożycza sprzęt…
Zapraszamy organizacje pozarządowe z
Olsztyna, gminy Barczewo i powiatu olsztyńskiego do wypożyczania w naszym
Centrum: namiotów, rzutnika, ekranu,
krzeseł, sztalug, skarbon do kwestowania
itp. Kontakt: e- mail: sekretariat.ocop@
gmail.com; tel. 503 680 500
…i książki
Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych prowadzi bibliotekę,
której zasoby dostępne są dla osób
odwiedzających OCOP w godzinach
otwarcia. Można też wypożyczyć książki do domu. Zachęcamy do korzystania
z naszego księgozbioru. Staramy się go
uzupełniać w miarę potrzeb i możliwości finansowych. Jesteśmy otwarci na
sugestie dotyczące jego rozszerzania.
Zapraszamy
do współredagowania DP
Redakcja „Donosiciela Pozarządowego”
wydawanego m.in. przez „Związek Razem
w Olsztynie” dzięki dofinansowaniu z
gminy Olsztyn zachęca działaczy olsztyńskich organizacji do współredagowania
biuletynu. Informujcie i piszcie o swoich
inicjatywach i nurtujących was sprawach.
Mile widziani wszędobylscy reporterzy
oraz dowcipni rysownicy. Kontakt: Jerzy
Pantak, tel. 516-962-241, mail jak w stopce.
(mp, fm, ar, jjp)

„Donosiciel Pozarządowy. Biuletyn
olsztyńskich organizacji”.
Redaguje zespół, redaktor odpowiedzialny
Jerzy Pantak (jpantak@wp.pl). DTP: Lik.
Wydawca: Związek Stowarzyszeń
„Razem w Olsztynie”, Olsztyńskie
Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1.
Donosiciel Pozarządowy jest wydawany
w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum
Organizacji Pozarządowych”. Zrealizowano przy współudziale finansowym
Gminy Olsztyn.

Znajdziecie nas w postaci PDF
na stronie www.ocop.olsztyn.pl.

(opr. red)
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Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy
Towarzystwo Miłośników Olsztyna skończyło 50 lat.

Z miłości do miasta

Towarzystwo Miłośników Olsztyna jest jedną z najstarszych organizacji pozarządowych Olsztyna. Starsze są tylko oddziały ogólnopolskich organizacji np. ZHP, PCK, SDP czy związków kombatanckich oraz regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”.
W dorobku Towarzystwa są różne
inicjatywy: odczyty, spotkania
z ciekawymi ludźmi, konkursy
„Olsztyn miastem kwiatów i
zieleni” oraz „Młody Przyjaciel
Olsztyna”, nazwy kilku ulic i
placów (m.in. Izy Garglinowicz
i Andrzeja Wakara), pamiątkowe tablice poświęcone m.in.
Erichowi Mendelsohnowi, walka
o restaurację budynku Bet Tahara
jego projektu, wreszcie Kolumna
Orła Białego na pl. Konsulatu
Polskiego. Przy tym placu pod nr.
5 mieści się też siedziba Towarzystwa. Członków zarządu można
tam spotkać w każdą środę
w godz. 18:20.
Inicjatywy nie tylko dla siebie
Dni Olsztyna są także pomysłem
działaczy TMO, teraz święto miasta
przygotowują miejskie placówki.
W TMO wymyślono artystyczne
spotkania pod hasłem Twórcze
Miejsce Olsztyna, Bieg Jakubowy
(obecnie półmaraton organizowany przez miasto), rozświetlanie
choinki przed ratuszem, spotkania
integracyjne przy grillu i… „Ławeczkę” z Kopernikiem.
Ostatnio postawiono na współpracę
z Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, innymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz
miasta, zwłaszcza ze stowarzyszeniem Absolwentów UWM.
TMO patronuje też dwóm zespołom: Kapeli Jakubowej i Kaczkom
z Nowej Paczki. Dorobek Towarzystwa dokumentuje aż 18 tomów
kroniki! Na ich podstawie przygotowano krótki film o działalności
TMO. Wszystko z miłości do miasta, głosi maksyma Towarzystwa.
Pomysły i plany
Walne zebranie poparło kilka
kolejnych pomysłów m.in.: odsłonięcie istniejącej tablicy w ratuszu,
poświęconej urzędnikom poległym podczas I wojny światowej;
dokończenie projektu „50 tablic na
50-lecie”; kontynuację „Akademii
Świadomego Seniora” i wydanie
„Poradnika świadomego seniora”;
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Uczestnicy walnego zebrania.

Pomysłami tryskali - Piotr Kowalski...

Wiesław Pancer…

… i Andrzej Sassyn.

Miniaturka pompy, upominek od miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów
i kanalizacji

Goście gali.

wydanie przewodnika po Zatorzu,
reaktywację tradycyjnych konkursów; włączenie się w obchody 550.
Rocznicy II Pokoju Toruńskiego
(w przyszłym roku) i uczczenie
500. Rocznicy Hołdu Pruskiego
(za 10 lat) pomnikiem wielkiego
polskiego króla Zygmunta Starego
– wnioski Piotra Kowalskiego;
uhonorowanie twórcy olsztyńskich
wodociągów, Niemca Roberta
Lockhardta – wniosek Wiesława Pancera, prezesa miejskiej
spółki wodociągów i kanalizacji;
ponowne zamontowanie tablicy
na moście przy pomniku św. Jana
Nepomucena. Została ukradziona i zniszczona, lecz odzyskana
i odnowiona dzięki niemieckim
przyjaciołom – podkreślił Andrzej
Sassyn, honorowy prezes TMO.
Podczas zebrania wręczono legitymacje trzem nowym członkom.
TMO ma ich teraz 140.

Gala z życzeniami i nagrodami
Podczas gali w teatrze jubilaci
przyjmowali życzenia i rewanżowali się podziękowaniami
za wsparcie. Listy gratulacyjne
przekazali: wojewoda warmińsko-mazurski (wręczała go
Edyta Wrotek), członek zarządu
województwa Anna Wasilewska
w imieniu marszałka, prorektor
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Janusz Piechocki
oraz prezydent Olsztyna Piotr
Grzymowicz. Prezes wodociągów
Wiesław Pancer wręczył prezesowi Wakarowi pamiątkową
miniaturkę pompy.
Grażyna Bałabańska, wokalistka
„Kapeli Jakubowej”, odebrała odznakę „Za Zasługi dla Kultury Polskiej” przyznaną jej przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na wniosek Towarzystwa Miłośników Olsztyna.

Z kolei zarząd TMO uhonorował Wielkimi Pieczęciami TMO
(nagroda istniejąca od 2002 r.) dla
osób szczególnie zasłużonych dla
stowarzyszenia: Andrzeja Sassyna,
Krystynę Flis, Norberta Bobkiewicza, Urszulę Morawską i Barbarę
Olszewską. Listy z podziękowaniami i kwiaty przekazano też
instytucjom, firmom i osobom
wspierającym TMO. Galę ubarwił
występ Stefana Brzozowskiego
z „Czerwonego Tulipana”, a na
zakończenie odbył się wernisaż
obrazów poświęconych Olsztynowi
autorstwa wiceprezesa TMO Edyty
Jurkowskiej.
Uczestnicy gali obejrzeli też
spektakl „Amadeusz” z repertuaru
Teatru Stefana Jaracza.
W sobotę, 10 października,
w klubie „Sarmata” spotkali się
fani twórczości amerykańskiego
rockmana Franka Zappy.

Zarząd na kadencję
2013-2016
Marcin Wakar – prezes;
Edyta Jurkowska i Krzysztof Jankun – wiceprezesi;
Jakub Rudnicki – sekretarz;
Urszula Morawska
– skarbnik;
Norbert Bobkiewicz i Mariusz Korpoliński
– członkowie prezydium
zarządu; Krystyna Flis,
Barbara Olszewska, Maja
Kwiatkowska, Maciej Szłykowicz, Aleksander Traba,
Barbara Kucharczyk
– członkowie
Jerzy Pantak,
członek TMO od 1991 r.

(więcej informacji na stronie
Towarzystwa:
ww.tmo.olsztyn.pl, a zdjęć z uroczystości na stronach www.olsztyn24.com
i www.zycieolsztyna.pl)

