Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie.
Zrealizowano przy współudziale
finansowym Gminy Olsztyn

Z życia organizacji
Uwaga, mamy wolne dni
Informujemy, że 24 i 31 grudnia
Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych będzie nieczynne.
W pozostałe dni zapraszamy
w normalnych godzinach pracy.

Prezydent zapłaci za szkolenie
Prezydent Olsztyna ogłosił
otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego pn. „Szkolenie i doradztwo dla organizacji
pozarządowych z zakresu realizacji
zadań gminy i powiatu”. Działania
szkoleniowe powinny być zgodne z wypracowanym przez Radę
Organizacji Pozarządowych Miasta
Olsztyna programem działania
(program dostępny na stronie:
www.olsztyn.ngo.pl, w zakładce
„dokumenty”), w tym: co najmniej
8 szkoleń z zakresu pisania wniosków, rozliczania dotacji, pozyskiwania środków zewnętrznych; co
najmniej 100 godzin stacjonarnego
doradztwa dla OP; doradztwo
organizacyjne i księgowe w formie
korespondencyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Termin składania ofert upływa 30
grudnia. Szczegóły w ogłoszeniu,
które można pobrać ze stron: ocop.
olsztyn.pl oraz ngo.olsztyn.eu.
Oferty do FIO 2016 (Priorytet 2)
Uprawione podmioty mogą składać
oferty do Konkursu FIO 2016 o dofinansowanie zadań w ramach Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo.
Nabór potrwa do 7 stycznia 2016
r. do godziny 16.15. Prawidłowe
złożenie oferty musi nastąpić przez
Generator Ofert FIO.
Uprawnieni: stowarzyszenia oraz
jednostki terenowe stowarzyszeń
posiadające osobowość prawną,
związki stowarzyszeń, fundacje,
kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,
izby rzemieślnicze i wspólnoty
mieszkaniowe; podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy
o pożytku publicznym i wolontariacie. UWAGA: Oferenci, którzy
Cd. na str. 2
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NIOP-y przyznane, dojrzałe organizacje uhonorowane

Doroczne forum za nami

Odbyło się kolejne Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna. Rozstrzygnięto trzy konkursy: „Najlepsza Inicjatywa Organizacji Pozarządowych”, „Trzeci Sektor w Mediach” i „MIGI-Fundusz
wsparcia” (piszemy o nich także na str. 3, 4 i 5). Natomiast kilkadziesiąt organizacji, które działają
w mieście najdłużej, otrzymało specjalne dyplomy z okazji 25-lecia samorządności w Polsce.
Uczestnicy forum (5 grudnia) dyskutowali też podczas trzech warsztatów: o projekcie „Wieloletniego
programu współpracy miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi” (konsultacje prowadził Marcin
Danel), o zmianach w regulaminie
Forum Organizacji Pozarządowych
i ROPMO (prowadzący Michał
Szulc) oraz o nowościach w przepisach dla organizacji pozarządowych
(Monika Falej).
Za „Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych” jury uznało
Galę „Olsztyniacy 1945”, zorganizowaną przez Warmińsko-Mazurski
Sejmik Osób Niepełnosprawnych
w Olsztynie (nagroda cztery tysiące
złotych i dyplom). Drugie miejsce,
dyplom i dwa tysiące złotych zdobył
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Warmińsko-Mazurski za
zorganizowanie „żywej choinki bożonarodzeniowej”. Trzecie miejsce,
dyplom i tysiąc złotych przypadło
Fundacji Uniwersytet Dzieci za
zorganizowanie w roku akademickim 2014/2015 zajęć dla dzieci pod
hasłem „Uniwersytet Dzieci”.
Cztery honorowe wyróżnienia
w postaci dyplomów przypadły:
Fundacji Skrzydła Anioła za
Fot. JJP

Wypożyczamy sprzęt i książki
Organizacje pozarządowe z Olsztyna, gminy Barczewo i powiatu
olsztyńskiego zapraszamy do wypożyczania w naszym Centrum: namiotów, rzutnika, ekranu, krzeseł,
sztalug, skarbon do kwestowania
itp. Mamy też bibliotekę z bogatym
księgozbiorem z zakresu działalności OP i samorządności. Jej zasoby
dostępne są dla osób odwiedzających OCOP w godzinach otwarcia.
Kontakt: e- mail: sekretariat.ocop@
gmail.com; tel. 503-680-500

Laureaci konkursu na „Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych 2015”.

kampanię prozdrowotną Prosta(ta)
sprawa, Stowarzyszeniu Inicjatyw
Kulturalno-Rozwojowych
„Z Uśmiechem” za Olsztyński Festiwal Rozwoju i Inspiracji Baba Fest,
Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich za miesięcznik społeczno-kulturalny „Bez Wierszówki”
i Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej
Zjednoczeni Olsztyn za odtworzenie
sekcji podnoszenia ciężarów.
Kapituła konkursu pracowała
w składzie: Barbara Baturo-Warszawska, Nelly Antosz, Ewa Kowerzanow-Luto, Teresa Antczak i Monika
Michniewicz. Forum towarzyszyły
Targi Organizacji Pozarządowych „NGO na TOPie” oraz Targi Pracy
Wolontaryjnej.

Forum jest współorganizowane w
ramach projektów: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych”
dofinansowanego przez Gminę Olsztyn, realizowanego przez Związek
Stowarzyszeń „Razem
w Olsztynie”, „Nowy wymiar konsultacji” w ramach programu Obywatele
dla Demokracji, finansowanego
z Funduszy EOG, realizowanego
przez Europejskie Stowarzyszenie
Edukacji i Rozwoju „PIONIER”
w partnerstwie z Urzędem Miasta
Olsztyna i „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej” finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw
Zagranicznych.
(jjp)

Dok. ze str. 1

złożyli ofertę w Priorytecie 3 lub 4
we wrześniu (wyjątek: oferta
w Komponencie Działań Systemowych) nie mogą teraz składać ofert.
Szczegóły oraz Generator Ofert
FIO na stronie: pozytek.gov.pl/Start
,drugiego,naboru,ofert,w,konkursie,
FIO,2016,Priorytet,2,3888.html
Bezpłatne doradztwo dla NGO
Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych oferuje bezpłatną
pomoc przy przygotowaniu ofert
konkursowych.Organizacje zainteresowane proszone są o kontakt:
ocop.olsztyn@gmail.com, tel.
503-680-500. Bezpłatne doradztwo
można również uzyskać 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
W 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 z Gminy
Barczewo zainteresowane ofertą
OCOP proszone są o kontakt:
sekretariat.ocop@gmail.com, tel.
503-680-500. Osoby zajmujące się
w organizacji sprawami księgowymi i finansowymi zapraszamy
do skorzystania z bezpłatnego
doradztwa w Olsztyńskim Centrum
Organizacji Pozarządowych we
wtorki g.18-19.
Mieszkańców gminy Barczewo
oraz organizacje pozarządowe
zachęcamy także do korzystania z
pomieszczeń OCOP, biblioteczki
oraz wypożyczania sprzętu jak np.:
namiot, rzutnik, krzesła, ekran,
sztalugi, skarbony do kwestowania.
Działania realizowane przez
Związek Stowarzyszeń „Razem w
Olsztynie” w ramach projektu „W
kierunku profesjonalizacji NGO”
przy współudziale finansowym
Gminy Barczewo
Doradztwo specjalistyczne RODM
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oferuje doradztwo
Cd. na str. 3
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Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy
Polonia z Czerniachowska w Olsztynie

Śladami Kopernika
W ostatni weekend listopada przyjechała do Olsztyna 25-osobowa reprezentacja Stowarzyszenia
Polonijnego „Dom Polski” im. Fryderyka Chopina w Czerniachowsku w obwodzie kaliningradzkim
Federacji Rosyjskiej.
Grupie przewodniczyła Irena
Korol, przewodnicząca Rady Polonijnej w obwodzie, a w jej składzie
znaleźli się uczniowie szkół
i studenci Instytutu Pedagogicznego w Czerniachowsku, pochodzący
z polskich rodzin oraz ich mamy
i dziadkowie. Wycieczkę zorganizowano w ramach projektu „Śladami Kopernika”, dofinansowanego
przez polski MSZ. Jednak nie na
wszystko starczyło pieniędzy, więc
gości z Czerniachowska wspomogło też koło nr 21 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Olsztynie,
fundując m.in. słodkie mikołajowe upominki i książki oraz bilety
do Muzeum Warmii i Mazur. A po
zakamarkach muzeum oprowadzał
ich – społecznie! – dr Marcin Wakar, prezes Towarzystwa Miłośników Olsztyna.

Fot. MP

Z życia organizacji

Wspólne zdjęcie z Kopernikiem.

Goście zwiedzili też ważniejsze
zabytki na olsztyńskiej starówce i
zrobili sobie pamiątkowe wspólne

zdjęcia – a jakże! – na ławeczce
z Kopernikiem i na Starówce.

JJP

Konsultacje hotspotów
Do końca roku można uczestniczyć w konsultacjach w sprawie bezprzewodowych punktów dostępu
do internetu zlokalizowanych Olsztynie
Prezydent Olsztyna zaprasza
wszystkich operatorów telekomunikacyjnych, działających na rynku
lokalnym, do udziału w konsultacjach na temat zasad udostępnienia
usługi dostępu do internetu dla
mieszkańców i turystów w miejscach publicznych.
Gmina Olsztyn uruchomi dostęp
do internetu dla mieszkańców i
turystów za pomocą 27 hotspotów.
Usługa będzie świadczona
w otwartej przestrzeni publicznej
dla mieszkańców oraz turystów
przebywających w zasięgu hotspotu
bez możliwości korzystania z usługi
w miejscu zamieszkania lub pracy.
Dostęp do internetu nie ma charakteru komercyjnego. Korzystanie
z bezpłatnych hotspotów odbywać
będzie się po zaakceptowaniu regulaminu. Użytkownikowi zostanie
przydzielone pasmo o maksymalnej
przepustowości: 1 Mbit/s. Czas
podłączenia ograniczony jest do
45 minut, po upływie których

użytkowników: może wskażą inne
użytkownik będzie automatycznie
lokalizacje tych hotspotów?
odłączony od systemu. Po następ(jjp)
nych 15 minutach możliwe będzie
wznowienie połączenia
i, po zaakceptowaniu
SERDECZNIE
regulaminu, dalsze koZAPRASZAMY
rzystanie z internetu.
DO OLSZTYNA
Pisemną opinię operaNA
torzy powinni przeUKRAIŃSKĄ
słać do 31 grudnia na
ZABAWĘ
adres Urzędu Miasta lub
SYLWESTROWĄ
elektronicznie na adres
- TRADYCYJNĄ
informatycy@olsztyn.eu.
MAŁANKĘ
Jeśli operator nie odpo15 STYCZNIA 2016
wie, to urząd przyjmie,
GODZ. 20.00
że nie ma on zastrzeżeń
SALA
BALOWA
do udostępnienia bezE RANOVA
płatnej usługi internetu
UL. OBROŃCÓW
przez gminę Olsztyn.
TOBRUKU 3
Lokalizacje punktów
hotspot na terenie
ZAGRA UKRAIŃSKI ZESPÓŁ HOPAK
Olsztyna dostępne są na
CENA BILETU 170 ZŁ OD OSOBY
stronie miejskiej.
B I L E T Y I I N F O R M A C J E P O D N U M E R A M I :
Ciekawe, że miasto
694 712 745 - ZBIGNIEW P ISZCZAKO
604 152 189 - IWONA GASZYŃSKA
nie zaprasza do tych
722 342 472 – JOANNA JARMOŁA
konsultacji zwykłych
608 488 012 – MIROSŁAWA CZETYRBA

Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy
XI edycja Konkursu „Trzeci Sektor w Mediach”

Nagrody dla trzech dziennikarek
Trzy równorzędne nagrody w konkursie ROPMO i SDP „Trzeci Sektor w Mediach” zdobyły panie:
dwie dziennikarki Radia Olsztyn – Alicja Kulik i Dorota Grzymska oraz Aneta Olender z TVP Olsztyn. Kapituła postanowiła przyznać im nagrody po 1000 zł.

Alicję Kulik nagrodzono za cykl
audycji radiowych „Samo życie”,
emitowanych na antenie Radia
Olsztyn, w których podejmowała
wciąż aktualną sprawę nadużywania alkoholu i wskazywała na
skutki wobec niepijących osób,
w szczególności rodzin alkoholików, a także możliwości oddziaływania przez osoby z zewnątrz,
także w różnych formach działalności organizacji pozarządowych.
Dorotę Grzymską doceniono za
reportaże emitowane na antenie
Radia Olsztyn: „Nie pytajcie
o ojców”, o pomocy wolontariuszy
w organizacji pobytu dzieci ukraińskich w naszym mieście oraz
„Sąsiedzi z Zatorza”, o budowaniu
integracji lokalnej społeczności
sąsiedzkiej tego zakątka Olsztyna.
Aneta Olender zdobyła uznanie
jury za cykl programów emitowanych na antenie TVP Olsztyn,
dotyczących działalności Stowarzyszenia „Borussia”, wspierania
chorych na autyzm i pokazania konieczności empatii dla wszystkich,
którzy przebywają w hospicjum.
Na konkurs zgłoszono 26 prac.
Oceniali je: Monika Falej, przewodnicząca Rady Organizacji
Pozarządowych Miasta Olsztyna,
Andrzej Dramiński, wiceprezes
Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich w Olsztynie i Zbigniew
Piszczako, sekretarz Oddziału
Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
w Olsztynie. Przy ocenie prac
wzięto pod uwagę następujące
kryteria: znaczenie działalności
dziennikarskiej na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, znaczenie
twórczości dziennikarskiej dla rozwoju sektora pozarządowego miasta,
promocja idei dobra wspólnego,
wartość informacyjna, obiektywizm, bezstronność (równy dystans
wobec stron sporu lub konfliktu),
rzetelność w zbieraniu materiału,
niezależność sądów dziennikarskich
oraz walory edukacyjne i atrakcyjność formy dziennikarskiej.
Konkurs od wielu lat organizowany jest wspólnie przez

Z życia organizacji
Dok. ze str. 2

specjalistyczne dla przedsiębiorców
oraz przedstawicieli NGO. W grudniu odbędą się doradztwa wyjazdowe: w Nidzicy – 28 grudnia, godz.
9.30-14.30, ul. Rzemieślnicza 3
– i w Bukwałdzie (gm. Dywity), 29
grudnia, godz. 10-13, Bukwałd 45a.
Więcej na stronie: http://rodm-olsztyn.pl/nasze-dzialania/doradztwo-stale/
Bezpłatne porady prawne
i mediacje
Fundacja FIKA zaprasza na
bezpłatne porady prawne: środy
(porady prawne) i piątki (porady
prawne i mediacje) w godzinach
11-14. Informacje: Fundacja
„Inicjatywa Kobiet Aktywnych”
FIKA, 10-274 Olsztyn, ul. Tarasa
Szewczenki 1, tel. 505-344-605.

Zbyszek Piszczako gratuluje Dorocie Grzymskiej.

Statuetkę Alicji Kulik wręczył prezydent Piotr Grzymowicz, a dyplom –
Andrzej Dramiński.

Dyplom Anecie Olender wręczyła
Monika Falej.

Andrzej Dramiński zapraszał do publikowania w „Bez Wierszówki” i zachwalał,
że to jedyne ogólnopolskie czasopismo SDP wydawane poza Warszawą.

Fundator nagród prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, wyróżnione dziennikarki
i jurorzy.

Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna i
Warmińsko-Mazurski Oddział

Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich.
(JJP)

Chrzest966
Narodowe Centrum Kultury
ogłasza II nabór do programu
Chrzest966. Nabór wniosków
trwa do 13 stycznia 2016. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek
w terminie do 30 grudnia 2015 r.
zostaną poinformowani o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych
błędów formalnych. Zadanie może
być realizowane od 11 marca do 30
listopada 2016 roku.
Informacji o programie (II nabór)
udziela w godzinach 10-14: Małgorzata Gaduła-Zawratyńska, tel. 22/21-00156, e-mail: mgadula@nck.pl
Czechy czekają
Do 15 lutego 2016 r. trwa nabór
wniosków w Programie Intrerreg
V-A Republika Czeska – Polska:
4. Współpraca instytucji i społeczności. Dofinansowanie mogą
otrzymać m.in. inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na
poziomie lokalnym i współpracy
społeczeństwa obywatelskiego,
przyczyniające się do rozwoju
współpracy instytucji administracji
publicznej i transgranicznych sieci
współpracy, łącznie ze współpracą
z i między organizacjami pozarządowymi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi.
O dofinansowanie mogą starać się:
władze publiczne, ich związki
i stowarzyszenia,
organizacje powołane przez władze
publiczne, izby, stowarzyszania,
związki i organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców
i pracowników oraz samorządu
gospodarczego i zawodowego, organizacje pozarządowe, instytucje
edukacyjne, w tym uczelnie wyższe,
Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, kościoły
i związki wyznaniowe.
Cd. na str. 7

Donosiciel Pozarządowy nr 89 – str. 3

Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy
NIOP-y przyznane, dojrzałe organizacje uhonorowane

Doroczne forum za nami

Podczas tegorocznego forum nie tylko nagradzano i dyskutowano. Doskonałym przerywnikiem był występ młodych artystów z Pracowni Piosenki przy Młodzieżowym Domu Kultury w Olsztynie, a w przerwach można było obejrzeć stoiska z ofertą kilkunastu organizacji.
Imprezę prowadziła sprawnie Teresa Antczak. Poczujmy atmosferę tego dorocznego święta pozarządowców, patrząc na zdjęcia. (jjp)
1.

2.

5.
3.

4.

6.

7.

8.
1. Teresa Antczak sprawnie prowadziła forum
2. „Dojrzałe” organizacje z dyplomami z okazji 25-lecia samorządności w RP.
3. Stoisko Związku Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” oferowało wiele
interesujących publikacji. 4. Na innych stoiskach Targów „NGO na
TOPie” też było ciekawie.
5. Podczas forum w ratuszu sala 219 była pełna.
6. Może ta rozmowa „Wyjątkowego Serca” z Uniwersytetem Nowoczesnego Obywatela zaowocuje wspólną inicjatywą?
7. Młodzi artyści z Pracowni Piosenki przy Pałacu Młodzieży zebrali
huczne brawa.
8.Dyskusja o wieloletnim programie współpracy zgromadziła spora
grupkę zainteresowanych.
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Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy

Dotacje na dobry początek
Po raz pierwszy podczas dorocznego Forum OPMO przyznano małe granty w konkursie „MIGi-Fundusz wsparcia” (element Programu
Wspierania Olsztyńskich Organizacji Pozarządowych). Fundusz utworzył Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” z okazji 10-lecia
swego istnienia, przeznaczając do podziału 10 tysięcy złotych.
Dotacje „na dobry początek”, po
tysiąc złotych, otrzymało 9 organizacji: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej Zjednoczeni Olsztyn,
Fundacja Rozwoju Cyfryzacji
Lokalnej, Fundacja „Szalony
Krasnolud”, Towarzystwo Przyjaciół
Wilna i Ziemi Wileńskiej, Fundacja
Mazurymedia, Fundacja „Wiedzieć
i Widzieć Więcej”, Stowarzyszenie
Teatr kloszArt, Fundacja „To My”,
Fundacja „Warsztat Zmiany”.
Celem Stowarzyszenia Kultury
Fizycznej Zjednoczeni Olsztyn
jest krzewienie kultury fizycznej,
sportu i rekreacji (także wśród osób
niepełnosprawnych), promowanie
masowej kultury fizycznej, sportu
i rekreacji wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Siedziba stowarzyszenia mieści się
przy ul. Morskiej 27, tel.: 603-924829, e-mail: zjednoczeni.olsztyn@
interia.pl, strona: www.zjednoczeni.
olsztyn.pl
Fundacja Rozwoju Cyfryzacji Lokalnej mieści się przy ul.
Poprzecznej 10/10. Jej misją jest
promowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
i poza jej granicami, m.in.: zwiększanie dostępu obywateli, instytucji
i organizacji do internetu oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych opartych na Internecie;
działalność na rzecz integracji
i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i cyfrowym.
Kontakt: tel.: 508- 930- 454, e-mail:
frcl.olsztyn@gmail.com
Fundacja „Szalony Krasnolud”
nastawia się na popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa,
zwłaszcza działalności społecznej,
informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju
rynku i demokracji w Polsce. Chce
np. wspomagać wszelkie działania
związane z modelarstwem, grami
bitewnymi, planszowymi
i stolikowymi, rekreacją, sportem
i turystyką. Ma zamiar organizować
zajęcia pozaszkolne dla młodzieży
mającej trudności w nauce i dzieci

Nagrodzone organizacje w konkursie
„MIGi 2015”.

sięwzięć teatralnych,
upowszechnianie kultury teatralnej
na terenie miasta, regionu i kraju,
Granty wręczały: prezeska ZS „Razem w Olsztynie” Beata Sadowska i członek
Związku z ramienia UTW Bożenna Saniewska.

wymagającej szczególnej troski.
Myśli o stworzeniu funduszu stypendialnego dla dzieci i młodzieży.
Siedziba: ul. Partyzantów 16/16,
tel.: 608-689-782, e-mail: fundacja@szalonykrasnolud.pl, strona:
www.szalonykrasnolud.pl
Towarzystwo Przyjaciół Wilna
i Ziemi Wileńskiej propaguje
rzetelną wiedzę o dorobku historycznym i współczesności dawnych
Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej; chce aktywizować środowiska
lokalne, szkolne i studenckie do
współpracy i wymiany z polskimi
środowiskami na Wileńszczyźnie
i w Europie w celu podtrzymywania tradycji narodowej; planuje
współpracę z mediami propagującymi wiedzę o dawnych Kresach Wschodnich RP; prowadzi
działalność charytatywną na rzecz
Polaków na obczyźnie. Adres:
ul. Kopernika 45/16, tel.: 696-478449, e-mail: pbielinowicz@gmail.com.
Podstawowym celem Fundacji
Mazurymedia (ul. Profesorska7/19) jest promowanie
i popularyzowanie działań związanych z kulturą, edukacją sportem
i rekreacją, ochroną środowiska
oraz gospodarką i szeroko rozumianą problematyką społeczną przede
wszystkim Olsztyna i Warmii i Mazur z zastosowaniem nowoczesnych
i tradycyjnych mediów. Siedziba: ul.
Profesorska 7/19, tel.: 607-266-538,

e-mail: m.jarmolowicz@kopernik.
tv, strona: www.kopernik.tv.
Fundacja „Widzieć i Wiedzieć
Więcej” chce zajmować się edukacją, rehabilitacją, aktywizacją
i integracją społeczną oraz pomagać w samorealizacji osób z niepełnosprawnością wzrokową oraz
osób ze sprzężoną niepełnosprawnością wzrokową (dzieci, młodzieży, ludzi dorosłych). Stawia na działania w zakresie właściwej diagnozy
medycznej i psychopedagogicznej
osób niepełnosprawnych wzrokowo
oraz na pomoc rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne
wzrokowo oraz mającym niewidomego lub słabo widzącego członka.
Siedziba: ul. Kanarkowa 30, tel.:
501-772-082, 502- 032-690, e-mail:
biuro@widziecwiecej.org.
Stowarzyszenie Teatru kloszArt
ma siedzibę przy ul. Niedziałkowskiego 3A/3, tel.: 605-862-295,
727-930-354, e-mail: teatrkloszart@
gmail.com. Swoje cele realizuje
m.in. poprzez
przygotowywanie i wystawianie
spektakli teatralnych, organizowanie warsztatów twórczych (
muzycznych, teatralnych oraz
filmowych), propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej oraz organizowanie imprez
kulturalnych, wydawanie książek,
czasopism, broszur związanych z
celami Teatru, finansowanie przed-

Przy ul. Rolnej 245 ma siedzibę
Fundacja „To My”. Celem Fundacji
jest umożliwienie wszystkim chętnym samodzielnego kształtowania
swojego otoczenia tak, aby mogli
powiedzieć „To MY” sprawiliśmy,
że żyje się lepiej. Chce również
wspierać i promować rozwój
edukacji, sztuki, kultury, nauki,
przedsiębiorczości oraz społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego w Polsce i poza jej granicami.
Kontakt: tel.: 606-838-546, e-mail:
fundacjatomy@gmail.com, strona:
www.fundacjatomy.pl
Fundacja „Warsztat Zmiany” ma
podobne cele: m.in. wspieranie
rozwoju społeczności lokalnych w
wymiarze społecznym i gospodarczym; wspieranie oddolnych inicjatyw, w tym inicjatyw sąsiedzkich
i grup nieformalnych; kreowanie
aktywności obywatelskiej i partnerstw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych; wspieranie nauki
i edukacji w kontekście uczenia się
przez całe życie; rozwój ekonomii
społecznej; wspieranie działań
aktywizujących osoby
i grupy de faworyzowane; wspieranie rozwoju kapitału społecznego
i podejmowanie działań w zakresie
innowacji społecznych. Fundacja
mieści się przy ul. Kotańskiego 1,
tel. 693-712-300, e-mail: warsztatzmiany@gmail.com.
(JJP)
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Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy

Wojewódzka Gala Wolontariatu

Pomagają z potrzeby serca
Grupa Wolontariuszy ze Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” w Krekolach oraz Koło Wolontariatu „Otwarta Dłoń” z Bursy Szkolnej nr 4 w Elblągu zostali wspólnie zwycięzcami wojewódzkiej edycji konkursu „Barwy Wolontariatu 2015”. Do nagrody nominowano
też 13 innych osób i grup. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.
W poniedziałek, 7 grudnia, na
zamku w Olsztynie spotkali się
wolontariusze z całego województwa, by uczcić swoje międzynarodowe święto (przypada 5 grudnia).
Rozstrzygnięto regionalną edycję
ogólnopolskiego konkursu „Barwy
Wolontariatu”. Nagrody dla najlepszych wolontariuszy wręczał marszałek województwa Gustaw Marek
Brzezin. Prócz wymienionych wyżej zwycięzców (po raz pierwszy na
pierwszym miejscu aż dwie grupy)
drugą nagrodę otrzymała Marlena
Kulis ze Stowarzyszenia Integracji
Osób Niepełnosprawnych SION
w Bartoszycach, a trzecią aż trzy
wolontariackie grupy (także po
raz pierwszy w historii konkursu):
Grupa Wolontariuszy Szkolnego
Koła PCK przy LO im. S. Żeromskiego w Bartoszycach; „Wolontariusze z Szóstki”, czyli uczniowie
Gimnazjum nr 6 w Elblągu oraz
„Nieustający Wolontariat” ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej
„Caritasu” w Korszach.
Uczestnicy gali byli jednocześnie
jurorami w wojewódzkim konkursie na najlepszy film o wolontariacie przygotowany przez stowarzyszenia lub osoby fizyczne. Do oceny
przedstawiono 9 krótkich filmów.
W tajnym głosowaniu zwyciężyła
produkcja nieformalnego Wolontariackiego Ośrodka Wsparcia działającego przy Ełckim Stowarzyszeniu
Studentów i Absolwentów ESSA. I
całkiem słusznie, bo ich dynamiczny film pt. „Wolontariat – nasz sposób na radość” emanował nie tylko
radością, ale też zaangażowaniem
w różnorodne działania. Drugie
miejsce zdobył film Szkolnego Koła
„Caritas” przy Gimnazjum nr 8 i
VIII LO w Olsztynie, przedstawiający jego akcję w Wojewódzkim
Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, a
trzecie – wspomniani już „Wolontariusze z Szóstki” w Elblągu.
Interesującą częścią gali była
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Zwycięscy wolontariusze.

Zwycięscy wolontariusze i marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Uczestniczki debaty: Elżbieta Mierzyńska, Iwona Januszko i Agnieszka Roszig.

Twórcy nagrodzonych filmów.

debata, jaką z dwoma niezwykłymi
wolontariuszkami poprowadziła
Elżbieta Mierzyńska z Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego WM Urzędu Marszałkowskiego. Pierwsza to Agnieszka Roszig
ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Koczarki w powiecie kętrzyńskim
– obecnie „Mazurska Kosaczewina”,
skrótowiec od nazw wsi, w których
działa stowarzyszenie: KOczarki,
SAlpik, CZEerniki, WIndykajmy,
Nakomiady; druga – Iwona Januszko, nauczycielka z Olsztyna. Obie
stwierdziły, że pomagają z potrzeby
serca.
Swoje inicjatywy prezentowali
też: Regionalny Ośrodek Debaty
Międzynarodowej i Olsztyńskie
Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzone przez Związek
Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”.
Galę i konkursy przygotowało
Regionalne Centrum Wolontariatu
w Elblągu.
(JJP)

Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy
Żołnierski związek przed 35-leciem

Spotkanie trzech pokoleń
Po raz kolejny członkowie wojewódzkiej organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Olsztynie i ich goście spotkali się na dorocznym podsumowaniu działalności pod hasłem „Spotkanie
trzech żołnierskich pokoleń”.
Osiągnięcia minionego roku – w
tym zawody strzeleckie, spotkania
z młodzieżą, udział w uroczystościach państwowych i obchodach
ważnych rocznic, a także współpracę z kombatanckimi organizacjami
w województwie i w obwodzie
kaliningradzkim – omówił prezes
ZW ZŻWP płk Romuald Jóźwiak.
Przedstawił też główne zamierzenia
na 2016 rok, związane zwłaszcza
z czerwcowymi obchodami 35-lecia
związku: ma być nie tylko spotkanie integracyjne, ale otwarte
zawody w wieloboju wojskowym
i konferencja naukowa nt. organizacji kombatanckich. List gratulacyjny od marszałka województwa
przekazała Joanna Glezman, pełnomocnik marszałka ds. organizacji
pozarządowych. Natomiast prezes
ZW Ligi Obrony Kraju Jerzy Kowalski do podziękowań za owocną
współpracę obu stowarzyszeń dołączył odznakę „Za Zasługi dla LOK”
przyznaną prezesowi Jóźwiakowi.
Płk Marcin Kus, prezes ZW
Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych mówił
m.in. o konieczności współdziałania obu związków, gdyż jego
organizacja topnieje, członkowie
się starzeją i wymierają. Dwóm
członkom ZŻWP – st. sierż. Janowi
Berdkowi i mjr. Marianowi Cioczkowi – wręczył on złote medale
„Za Zasługi dla Obronności Kraju”,
przyznane im przez ministra Obrony Narodowej w uznaniu zasług
za propagowanie i umacnianie
obronności kraju.
Zarząd Wojewódzki ZŻWP wyróżnił swoich najstarszych, ale wciąż
aktywnych członków urodzinowymi dyplomami i statuetkami
(to dobra tradycyjna praktyka
tego związku). Są to: 80-latkowie – płk Czesław Kaszuba, mł.
chor. Paweł Gasz, st. chor. sztab.
Eugeniusz Grzybowski; 85-latkowie – płk Mieczysław Skowron,
ppłk Edmund Wołyński, kpt. Stefan
Łuniewski, mjr Włodzimierz
Dobrowolski; 90-latkowie – płk Tadeusz Karbowski i płk Mieczysław
Kitajczuk. Tych ostatnich wyróżnił

Odznaka LOK dla prezesa Jóźwiaka. Z tyłu stoi sekretarz ZW ZŻWP Stanisław
Walczak.

Związkowe odznaki dla seniorów wręczał prezes Romuald Jóźwiak.

Medale ministra Obrony Narodowej
wręcza płk Marcin Kus.

Uczestnicy i goście, w pierwszym rzędzie od prawej Jarosław Wolski, prezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych w Olsztynie oraz Joanna Glezman.

też dyplomami ZG ZŻWP w Warszawie, a Dyplom Uznania od ZG
za całokształt aktywnej działalności
związkowej otrzymali: kpt. Jerzy
Malesza i por. Kazimierz Olejnik.
Do Honorowej Księgi Zasłużonych
dla Organizacji Wojewódzkiej
ZŻWP wpisano płk Antoniego

Patkowskiego. Kilkadziesiąt osób
otrzymało złote, srebrne i brązowe
odznaki
„Za Zasługi dla ZŻWP”.
Na zakończenie spotkania w klubie
„Alternatywa” odbyła się wspólna
biesiada.
(JJP)

Z życia organizacji
Dok. ze str. 3

W realizacji każdego projektu
musi uczestniczyć co najmniej
jeden partner z Polski i jeden
z Republiki Czeskiej. Maksymalny dopuszczalny poziom
dofinansowania projektu: 85%
Zasady naboru zostały opisane
w Podręczniku Wnioskodawcy oraz
ogłoszeniu o naborze.
Miejsce składania wniosków:
Wspólny Sekretariat Programu
Interreg V-A Republika Czeska – Polska Centrum Rozwoju
Regionalnego Republiki Czeskiej,
Jeremenkova 40 b, 779-00 Olomouc, kontakt: js.olomouc@crr.cz, tel.
+420 587 337 710. Strona programu
Republika Czeska - Polska
Dyplomatyczny konkurs MSZ
Minister Spraw Zagranicznych
ogłosił konkurs na realizację zadania
publicznego: „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016”.
Oferty należy składać do 30 grudnia.
Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu, który zamieszczono na stronie
internetowej, w siedzibie MSZ oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej
Ministerstwa.
Kulczyk też daje granty!
Nawet 25 tys. zł można dostać
w konkursie grantowym Fundacji
Kulczyka (Kulczyk Foundation) na
najlepsze pomysły infrastrukturalne lub dotyczące przedsiębiorczości. Termin składania wniosków
upływa 31 grudnia o godz. 23:59.
Projektów nie mogą zgłaszać osoby
fizyczne. Regulamin i formularz
zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.kulczykfoundation.org.pl
w zakładce „wsparcie”.
(MP, GZ, jjp)
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Znajdziecie nas w postaci PDF
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Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy
Kontrowersyjne plany przebudowy ul. Sybiraków i wiaduktu na Limanowskiego

Koalicja walczy o Zatorze

W listopadzie ratusz ogłosił konsultacje w sprawie przebudowy ul. Sybiraków oraz wiaduktu na ul. Limanowskiego (za rondem
Bema). Zainteresowało to wielu mieszkańców szeroko pojętego Zatorza, zwłaszcza społeczników, bo oba obiekty stanowią główną oś
transportową w kierunku Dywit i dalej, do granicy państwa.
Przebudowa ulicy Sybiraków zapowiadana jest
od kilku lat, natomiast przebudowa wiaduktu
to pomysł dość świeży. Na stronie internetowej
www.konsultacje.olsztyn.eu nie podano zbyt
wiele szczegółów, poza technicznymi wymiarami
jezdni i wiaduktu. Opracowanie koncepcji obu
projektów zlecono polsko-włoskiej firmie. Ma
ona sporządzić także dokumentację dla uzyskania
decyzji zatwierdzających projekty budowlane
i pozwolenia na roboty lub decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowych (ZRID) dla
następujących zadań:
I – Przebudowa zdewastowanej al. Sybiraków
(od Jagiellońskiej do Woj. Polskiego) wraz ze
skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego (po drodze
jest skrzyżowanie z ul. Rataja i kilka zjazdów
osiedlowe uliczki, m.in. do Stacji Krwiodawstwa
oraz kilka przejść dla pieszych);
II – Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu
ul. Limanowskiego.
W zadaniu I opracowano aż 6 niewiele się różniących wariantów przebudowy al. Sybiraków (do
dyskusji ostały się cztery). Ma to być droga krajowa na północ, czyli dla przejezdnych! W każdym
są dwa pasy dla samochodów i dwa buspasy (ew.
tramwaj) oddzielone od siebie pasem zieleni oraz
ścieżki piesze i rowerowe: raz oddzielone od jezdni latarniami, a raz latarniami od siebie. Darujmy
sobie szczegóły co ma być szersze i w którym
miejscu – najważniejsze, że planuje się kilka
nowych sygnalizacji świetlnych na przejściach
dla pieszych i przy skrzyżowaniu z al. Wojska
Polskiego. Ma też powstać duży parking w miejsce ogrodów działkowych przy skrzyżowaniu al.
Sybiraków z ul. Rataja, choć podobny będzie przy
nowym stadionie.
Natomiast przebudowa wiaduktu w ciągu ul.
Limanowskiego przewiduje 3 warianty, też
podobne, bo zakładające dwa mosty oddzielone
od siebie barierą. Zdaniem dyskutantów jednego
z zaledwie dwóch (!?) warsztatów, oba projekty
należy mocno zmienić: bo trzeba myśleć o przyszłości. Przypomnijmy, wiadukt ma mieć większą
nośność, by nadal służyć tranzytowi ciężkich
pojazdów i wzmożonemu ruchowi w kierunku granicy z Rosją aż do czasu wybudowania
północnej obwodnicy Olsztyna. Ile lat to potrwa?
A zdaniem dyskutantów, nowy wiadukt powinien
być arcydziełem nowoczesnej sztuki urbanistycznej i estetycznej, przyjaznym pieszym i rowerzystom, a nie tylko kolejnym obiektem inżynierskim. Niestety – takich warunków projektanci
od miasta nie otrzymali. Tymczasem mieszkańcy
Zatorza uważają, że właśnie te założenia powinny
być przede wszystkim konsultowane.
Nikt nie kwestionuje, że obie inwestycje są zasadne, ale diabeł – jak zwykle – tkwi w szczegółach.
Np. czy chodzi tylko o zwiększenie nośności
wiaduktu i przepustowości ulicy Sybiraków dla
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Jerzy Żyngiel na warsztatach w ratuszu.

Uczestnicy warsztatów w ratuszu.

Na spotkaniu „Koalicji dla Zatorza” Paweł Szczur z
FRO przedstawia swoją koncepcję miejsca przyjaznego mieszkańcom.

Uczestnicy „Koalicji dla Zatorza” uważnie słuchają
pomysłów kolegów.

ruchu tranzytowego (TIR-y i inne samochody)
i tak ograniczonego przepustowością ul. Limanowskiego, czy też o poprawę życia wszystkich

mieszkańców Olsztyna oraz połączenie tych odrębnych wciąż części miasta? Dlatego np. na spotkaniu 24 listopada zamiast mowy o wyjątkowej
specyfice tego zadania, ze strony mieszkańców
padało wiele pytań świadczących o dezorientacji.
A przecież można zrobić np. dwukrotnie szerszy
most, bo pozwala na to szerokość tzw. pasa drogowego, który jest teraz niewykorzystany.
I nie będzie to wiele droższe od obecnej koncepcji
(miasto nie podało planowanych kosztów!). Taki
przyjazny mieszkańcom pomysł przedstawił Jerzy
Żyngiel, projektant z zawodu, miłośnik Olsztyna i społecznik ze Stowarzyszenia „Warnija”
w jednym. Nazwał go Skwerem Powstańców
Węgierskich 1956. I otrzymał za to brawa. Swój
projekt przesłał też prezydentowi Olsztyna, o
czym poinformował 16 grudnia na kolejnym spotkaniu społeczników skupionych w porozumieniu
kilku organizacji i rad osiedli, czyli „Koalicji dla
Zatorza”.
Koalicjanci proponują też, by nie „uatrakcyjniać”
Sybiraków kolejnymi światłami (a zatem i kamerami), lecz przejściami z wysepkami i bezpiecznymi, antypoślizgowymi pasami na jezdni oraz
rondami – na skrzyżowaniu z ul. Rataja i Wojska
Polskiego. Ich zdaniem niepotrzebny jest parking
w miejsce ogródków, bo szkoda tego terenu na
kolejny beton-plac. Parking typu P&R proponują
tuż za stacją benzynową przy Wojska Polskiego.
Całkowicie poparto też pomysły Jerzego Żyngiela,
by stworzyć z wiaduktu szeroką „bramę”, zbliżającą obie części miasta.
Zatorzanie mają też wiele innych ciekawych pomysłów na uspokojenie ruchu ciężkich pojazdów
i stworzenie miejsc przyjaznych mieszkańcom na
szeroko rozumianym Zatorzu.
Na miejscu prezydenta miasta uważnie wsłuchałbym się w propozycje społeczników. Reprezentują
oni spory potencjał wyborczy, ok. 27 tysięcy
mieszkańców, czyli więcej niż liczy najludniejsze
osiedle Jaroty. Koncepcje społeczników zamieszczone są na internetowej stronie Forum Rozwoju
Olsztyna, plany miasta – na stronie konsultacji
społecznych.
Jerzy Pantak
Koalicja dla Zatorza
Koalicja organizacji działających dla dobra Zatorza (i reszty Olsztyna też!) powstała w czerwcu
2013 r. z inicjatywy Grupy Nieformalnej SWAO
Zatorze, Rady Osiedla Wojska Polskiego i stowarzyszeń „Nasze Jakubowo” i ESWIP. Z czasem dołączyło Forum Rozwoju Olsztyna, PTTK, „Varnija”
i kolejne nieformalne grupy. Wspiera ją też CEiIK.
Koalicja utworzyła grupy robocze, m.in. Park Jakubowo, Koszary Dragonów i „miejsca przyjazne
mieszkańcom”.

