
31 .05 - publikacja gazetki "Nasze Osiedle",
31 .05 - ogłoszenie konkursu na nazwę osiedla,
6.06 g. 1 1 .00 - rodzinny rajd rowerowy,
27.06 g. 1 5.00 konkurs dla osiedlowych dzieci - malo-
wanie kredą na asfalcie
27.06 g. 1 5.00 malowanie buziaków najmłodszym,
27.06 g. 1 5.00 prezentacja „sąsiedzkich” wypieków cu-
kierniczych,
27.06 g. 1 5.00 debata mieszkańców z Burmistrzem
Orzysza i radnym Rady Miejskiej,
27.06 g. 1 5.00 „serdeczności” - miłe sprawy dla osie-
dlowych seniorów,
27.06 g. 1 5.00 ogłoszenie wyników konkursu i odsło-
nięcie tabl icy z nazwą osiedla,
27.06 g. 1 6.00 "gri l lowanie na skrzyżowaniu",
27.06 g. 1 6.00 pokaz tańca ulicznego,
27.06 g. 20.00 spotkanie mieszkańców osiedla,
27.06 g. 22.00 obserwacja nieba przez teleskop,
11 .07 g. integracyjny wyjazd do Ełku, do kina oraz do
galeri i handlowej,
20.07 - publikacja I I wydania gazetki „Nasze Osiedle”.

W  miesiącach maj , czerwiec i  lipiec, ogólnie rzecz biorąc
około obchodów Dni Orzysza zostaną przeprowadzone także dzia-
łania składające się na Święto Osiedla - Święto Sąsiada, na terenie
osiedla nazywanego dotychczas "Przy Kotłowni". Przeprowadzo-
nych zostanie szereg imprez, które mają na celu bliższe zintegro-
wanie się mieszkańców osiedla, bliższe poznanie swoich sąsiadów,
zorientowanie się czy działanie dla wspólnego dobra może nieść

przyjemność i  satysfakcję. Ponoć ma to być impreza,
jakiej jeszcze nie widział Orzysz.

Projekt przygotowała nieformalna grupa miesz-
kańców, a  wśród nich między innymi Krzysztof

Grądzki, Barbara Hańczyc, Jolanta Rakowska, ale także wielu in-
nych niewymienionych tutaj z  nazwiska. Osobowości prawnej
i  swoich zasobów formalnych udzieliło Mazurskie Stowarzyszenie
Aktywności Lokalnej MSAL.

Wśród działań przygotowuje się: rodzinny rajd rowerowy,
który będzie wyjazdem do lasu całych rodzin, poczęstunek z  pie-
czeniem kiełbasek, wspólne śpiewy - specjalny śpiewnik, pogadan-
ka historyczna. Opublikowane zostaną dwa wydania gazetki pn.
Nasze Osiedle, które zawierać będą materiały o  osiedlu,
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Środki na druk gazety są ograniczone. PRZECZYTAŁEŚ? PROSIMY - PRZEKAŻ JĄ INNYM!

PROGRAM
NASZE OSIEDLE - ŚWIĘTO SĄSIADA

NASI SENIORZY

Jedną z  naszych osiedlowych seniorek jest pani
Nadzieja Panasiuk W  Orzyszu mieszka od 1953 r.,
czyli 62 lata. Od 18 lat mieszka samotnie, ale, jak
mówi nie czuje się osamotniona, bo ma wspaniałych
sąsiadów, na których zawsze może liczyć. Pomimo
dość zaawansowanego wieku (83 lata), wciąż uprawia
działkę warzywną, wokół domu hoduje piękne kwia-
ty, prowadzi aktywny tryb życia. Uczestniczy we
wszystkich działaniach Mazurskiego Stowarzyszenia
Aktywności Lokalnej w  Orzyszu. Oby tak dalej pani
Nadziu. Życzymy dużo zdrowia i  radości!

W  ramach projektu, dla seniorów zgłoszonych
przez rodziny i  sąsiadów, przygotowywany jest
poczęstunek i  inne przyjemności. AD

SZERZEJ O  PROJEKCIE
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o  programie Święta Osiedla, sprawozdanie
z  obchodów i  refleksje nt. ludzi i  spraw
mieszkańców. Pierwsze wydanie będzie
miało miejsce kilka tygodni przed działa-
niami, a  drugie kilka tygodni po obchodach
Święta. Materiały do wydania gazetki, jak
i  cały proces wydawniczy przygotują sami
mieszkańcy na zasadzie wolontariackiej .
Gazetka będzie wydawana bezpłatnie na
terenie osiedla i  miasta. Planuje się wyda-
nie po 200 szt. każdego numeru. Przepro-
wadzony zostanie konkurs na nazwę
osiedla - nazwa wybrana w  wyniku kon-
kursu zostanie umieszczona na tablicy przy
osiedlu i  na kilku małych furtkach posesj i.
Tabliczki do zawieszenia na ogrodzeniu
posesj i wydane zostaną mieszkańcom za
aktywność w  przygotowaniu i  przeprowa-
dzeniu całości imprezy. Dla najmłodszych
przygotowywany jest konkurs z  nagrodami
w  malowaniu kredą po asfalcie. Każdy
z  maluchów może także zgłosić się na po-
malowanie twarzy.

Panie przygotują prezentację domo-
wych wypieków ciast, którymi będą czę-
stowani uczestnicy spotkań. W  ramach
działań obywatelskich przeprowadzona zo-
stanie debata z  władzami gminy i  miejsco-
wymi radnymi.

Dla najstarszych mieszkańców osie-
dla przewidziane są serdeczności w  postaci
wiązanek kwiatów, listów gratulacyjnych
i  publicznej dyskusj i przy herbacie z  cia-
stem o  uwrażliwianiu na potrzeby drugiego
człowieka. W  ramach integracj i różnych
pokoleń mieszkańców będzie miał miejsce
wspólny, autokarowy wyjazd do kina (czę-
ściowa odpłatność za bilety) i  galerii han-
dlowej w  Ełku.

Planowany jest poczęstunek kiełba-
skami w  ramach działania pn. "grillowanie
na skrzyżowaniu". Młodsi mieszkańcy
osiedla przygotują pokaz tańca ulicznego -
popisy młodzieży z  Orzysza. Wszyscy bę-
dą mogli zabawić się przy muzyce disco
polo specjalnie na specjalnie do tego celu
nagłośnionym terenie. Po zapadnięciu
zmroku, za pomocą specjalnie do tego celu
sprowadzonego teleskopu, zainteresowani
wezmą udział w  obserwacji nieba.

Dlaczego realizowane jest to działanie?

Mieszkańcy Gminy Orzysz, jak wy-
kazały przeprowadzone badania ankietowe,
są mało aktywni społecznie z  uwagi na:

- bardzo niewielkie możliwości wy-
powiadania się mieszkańców na tematy by-
towe, społeczne i  obywatelskie. Właściwie
jedynie dostępnym sposobem wypowiada-
nia się mieszkańców są rozmowy indywi-
dualne prowadzone w  różnych sytuacjach
i  miejscach,

- brak płaszczyzn poszukiwania
prawdy, wymiany idei i  promocji działań,
których celem jest dobro wspólne,

- niedostateczną znajomość proble-
mów społeczności lokalnej , co uniemożli-
wia aktywny udział mieszkańców
w  „życiu” miasta i  gminy,

- prezentowanie przez mieszkańców
niskiego poziomu wiary w  możliwości
skutecznego się ich włączania w  działania
służące zmianie, umożliwiającej nam
wszystkim lepsze życie,

- brak zainteresowania dużej części
mieszkańców sprawami społeczności
i  brak potrzeby doinformowywania się na
tematy istotne dla społeczności lokalnej ,

- brak propozycji odpowiednich za-

chowań, wzorów aktywności sąsiedzkiej ,
społecznej , obywatelskiej ,

- występowanie niewielkich możli-
wości udziału w  praktycznych działaniach
dla dobra wspólnego, a  i  te, występujące,
są wykorzystywane w  zbyt małym stopniu.
Biorąc powyższe pod uwagę planuje się
wskazywać możliwości włączania się
w  działania mieszkańców rozpoczynając
od działań sąsiedzkich, na rzecz mieszkań-
ców swojej ulicy, swojego osiedla i  swoje-
go miasta.

Głównymi celami projektu, jego isto-
tą, jest pobudzanie mieszkańców do ak-
tywności społecznej :

- podniesienie wiedzy i  umiejętności
mieszkańców z  zakresu samopomocy są-
siedzkiej , prowadzenia działań wspierają-
cych potrzebujących członków
społeczności lokalnej (zwłaszcza pozyski-
wanie funduszy, planowanie i  przeprowa-
dzanie działań) mieszkańców osiedli
miasta Orzysz,

- wzmocnienie integracj i sąsiedzkiej
oraz gotowości do współpracy pomiędzy
mieszkańcami osiedla i  miasta Orzysz.

Środki do realizacj i projektu pozy-
skano z  Programu Mikrodotacj i Funduszu
inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury
Lokalnie, od prywatnych osób: Zbigniewa
Włodkowskiego, Krzysztofa Grądzkiego,
Elżbiety Darmofał, Jolanty Rakowskiej , od
firmy Usługi Stolarsko-Remontowo-Bu-
dowlane Krzysztof Hańczyc oraz od Ma-
zurskiego Stowarzyszenia Aktywności
Lokalnej w  Orzyszu.

Wszystkie działania w  projekcie będą
wykonywane wolontarystycznie. Nie pla-
nuje się, aby ktokolwiek pracujący w  ra-
mach projektu pobierał wynagrodzenie za
świadczoną pracę.
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OSOBY DO KONTAKTU
"OPIEKUNOWIE ULIC"
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Anna Długozima tel. 661 237 034 - Śniardwy, Krótka,
Regina Marusińska tel. 509 941 177 - 22 Lipca,

Jolanta Rakowska tel. 663 745 781 - Kajki, Zacisze,
Krzysztof Grądzki tel. 600 267 997 - J. Słowackiego.

Trasa przebiegu rodzinnego rajdu rowerowego
Orzysz - Rząśniki.

Zgłoszenia przyjmuje Elżbieta Darmofał tel. 504 252 832.

PROJEKT BANERA
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Postanowienia ogólne

1 . Niniejszy regulamin - zwany dalej
„Regulaminem” określa warunki i  zasady
przeprowadzenia oraz udziału w  konkursie
- zwanym dalej „Konkursem”, na nazwę
osiedla domków jednorodzinnych - zwa-
nych dalej „Osiedlem” przy: ul. 22 go Lip-
ca, ul. Michała Kajki, ul. Krótka, ul.
Słowackiego, ul. Suwalska, ul. Śniardwy,
ul. Zacisze w  Orzyszu.

2. Organizatorem konkursu jest nie-
formalna grupa mieszkańców osiedla, pod
parasolem Mazurskiego Stowarzyszenia
Aktywności Lokalnej .

3. Konkurs ma charakter lokalny
i  przeprowadzony zostanie przez organiza-
tora w  okresie od 31 maja do 15 czerwca
2015 r.

Założenia organizatorskie

1 . Celem ogłoszonego konkursu jest
wybór nazwy osiedla domków jednoro-

dzinnych przy ul. 22 go Lipca, ul. Michała
Kajki, ul. Krótka, ul. Juliusza Słowackiego,
ul. Suwalska, ul. Śniardwy, ul. Zacisze
w  Orzyszu.

2. W  konkursie mogą brać udział
wszyscy mieszkańcy Osiedla, którzy zgło-
szą swoje propozycje, z  podaniem imienia
i  nazwiska, ulicy oraz danych do kontaktu
telefonicznego.

3. Każdy uczestnik może złożyć dwie
propozycje na nazwę osiedla w  sposób na-
stępujący: zaznaczyć wybraną nazwę za-
proponowaną w  karcie do głosowania lub·
dopisać własne pomysły na nazwę i  prze-
kazać kartę do głosowania wolonatariuszo-
wi („opiekunowi ulicy”).

4. Jury konkursu – zwane dalej „Ju-
ry”, stanowić będzie nieformalna grupa
mieszkańców osiedla w  osobach: Barbara
Hańczyc, Jolanta Rakowska, Krzysztof
Grądzki oraz członkowie MSAL: Elżbieta
Darmofał, Anna Długozima i  Regina Ma-

rusińska.
Zasady wyłonienia nazwy i  zwycięzcy

1 . O  wyborze zwycięskiej propozycji
decyduje Jury konkursu.

2. Decyzja Jury ma charakter osta-
teczny i  nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Jury sporządzi protokół, w  którym
wskaże najlepsze propozycje i  ich autorów.

4. Wybór zwycięskiej nazwy i  autora
zostanie podany do publicznej wiadomości
na spotkaniu mieszkańców Osiedla w  dniu
27 czerwca 2015 r., na stronach interneto-
wych i  w  lokalnej prasie.

Postanowienia końcowe

1 . Regulamin konkursu publikowany
jest w  gazetce „Nasze Osiedle”.

2. Wszelkie ewentualne spory wyni-
kłe w  związku z  Konkursem rozstrzygane
będą przez Organizatora w  porozumieniu
z  uczestnikami.

Regulamin konkursu - Wybierz nazwę osiedla




