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Z PRAC URZĘDU2

Z  prac  Urzędu Miejskiego….

1.W miesiącu lipcu zakończono realizację projektu „Modernizacja systemu grzewczego w budynku 

szkolnym w Bażynach, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii: zakup i instalacja 

nowoczesnego kotła c.o. opalanego ekogroszkiem/biomasą – etap II”. Przedmiotem projektu była 

wymiana starego kotła opalanego węglem, na nowy kocioł  o mocy 200KW opalany ekogroszkiem. 

Całkowity koszt jego realizacji wyniósł 42 189,00,PLN, z czego Gmina Orneta otrzymała dofinansowanie                 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 28 414,00 PLN. 

2. Rozpoczęto prace budowlane w ramach projektu „MDK w Ornecie – Przebudowa budynku oraz 

zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej". 

Zaplanowano przeprowadzenie następujących prac:

- Remont sali widowiskowej MDK  (wymiana podłogi, w tym podkłady i izolacje; obudowy ścian; 

instalacja c.o.; instalacja elektryczna i oświetleniowa)

- Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej ( krzesła). 

Zakończenie robót budowlanych oraz dostawa krzeseł zaplanowane zostały  na  30 września 2016 roku.

Całkowity koszt zadania to 128 454,00 PLN, w tym Gmina Orneta otrzymała  dofinansowanie ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury w kwocie 95 000,00 

PLN.
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3. 25 sierpnia Burmistrz Ornety podpisał 

umowy na dofinansowanie dwóch projektów 

planowanych do realizacji w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014                

-2020. Na oba projekty Gmina Orneta 

otrzymała dofinansowanie w wysokości 

63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Pierwszy projekt „PRZEBUDOWA DROGI 

GMINNEJ KLASY L NR 115008 ORAZ 

MOSTU DROGOWEGO PRZEZ RZEKĘ 

DRWĘCĘ WARMIŃSKĄ” swoim zakresem 

obejmuje przebudowę istniejącego odcinka 

drogi gminnej od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 513 w Klusajnach do kościoła 

we wsi Bogatyńskie, wraz z obiektem 

mostowym, budowę chodnika, przebudowę 

przepustów oraz zjazdów. Realizację projektu 

zaplanowano na lata 2016-2019. Całkowity 

koszt projektu to  3 215 600,02 PLN, w tym 

dofinansowanie  2 046 085,00 PLN.

Drugi projekt „PRZEBUDOWA DROGI 

GMINNEJ NR 115012N NA ODCINKU 

K M  O K .  0 + 7 5 0  D O  K M  2 + 0 0 8                            

W MIEJSCOWOŚCI KROSNO - ETAP 

III” przewiduje przebudowę odcinka drogi, 

poprzez wykonanie podbudowy, odwodnienie 

pasa  d rogowego ,  po łożen ie  nowej  

nawierzchni oraz wykonanie oznakowania 

poziomego i pionowego. Projekt zostanie 

zrealizowany w latach 2016-2019. Jego 

całkowity koszt to 1128765,53 PLN,                       

a dofinansowanie 718 233,00 PLN.

dok. str. 4
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4. Gmina Orneta w porozumieniu z Powiatem Lidzbarskim zrealizuje projekt „PRZEBUDOWA 

DROGI POWIATOWEJ 1397N (NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ 

WOJEWÓDZKĄ DW 507 ORNETA - HENRYKOWO - PIENIĘŻNO, DO WIADUKTU 

KOLEJOWEGO OLSZTYN - BRANIEWO)", na który Powiat, podobnie jak Gmina uzyskał 

dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu 

zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej  nr 1397N wraz z infrastrukturą towarzyszącą,      

tj. wykonanie zjazdów, przepustów, oznakowania poziomego i pionowego, progu zwalniającego              

i barier ochronnych. Koszt całkowity projektu po przeprowadzeniu procedury przetargowej                        

i wyborze wykonawcy przez Powiat wyniesie 513 891,14 PLN, w tym dofinansowanie ze środków 

unijnych 317 444,00 PLN, natomiast wkład Powiatu i Gminy wyniesie  po 98 223,57 PLN. 

5. Obecnie jest opracowywana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla projektów:

- „Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornecie”. Projekt przewiduje 

zagospodarowanie terenów wzdłuż cieku wodnego od jeziora Mieczowego do rzeki Drwęcy           

w Ornecie. Stworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na tych obszarach, nadanie 

walorów funkcjonalnych i estetycznych dla tej przestrzeni, z uwzględnieniem ich regionalnej 

tożsamości.

- „Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych w Ornecie”. W ramach projektu planuje się 

wykonać zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznych: 

a) przy ul.  Bażyńskiego – 1 Maja (plac przy Polo Markecie), poprzez budowę placu zabaw, 

miejsca rekreacji i odpoczynku dla osób młodszych i starszych,  budowę ciągu pieszo-

jezdnego, 

b) przy jeziorze Mieczowym, gdzie zaplanowano przebudowę istniejącego chodnika, budowę 

miejsc parkingowych koło OSiR, budowę ścieżek i infrastruktury towarzyszącej, siłowni 

zewnętrznej i zagospodarowanie plaży, 

c) na obszarze Starego Miasta przy ul. Ks. J. Popiełuszki planuje się przebudowę  nawierzchni 

drogowej, wykonanie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), 

zagospodarowanie zieleni. 

.
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KULTURALNY KALENDARZ WYDARZEŃ

CO W KULTURZE ?

Okres wakacji to czas, w którym oprócz 
wypoczynku można także aktywnie spędzić czas. 
Wakacyjne spotkania zorganizowane przez 
Miejski Dom Kultury w Ornecie odbywały się 
codziennie, od poniedziałku do piątku, przez trzy 
letnie tygodnie. 

Dzięki bogatemu programowi zajęć  dzieci mogły 
wypełnić swój wolny czas twórczą a przy tym 
przyjemną i wesołą zabawą. Różnorodność 
rozrywek - zabawy integracyjne, zabawy 
ruchowe, malowanie twarzy, składanki                           
i wycinanki, zagadki, rebusy, krzyżówki, 
kolorowanki, robienie latawców, eko konkursy, 
warsztaty muzyczne, instrumentalne i wokalne, 
nauka tańca - sprawiła, że każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie.

Pozdrawiamy serdecznie i już nie możemy 
doczekać się kolejnych wakacji!

W repertuarze pojawiły się utwory pop, rock, 
folk, biesiadne. Profesjonalne wykonanie oraz 
doskonała jakość sprzętu i instrumentów 
muzycznych sprawiły, że nogi same rwały się 
do tańca! Podczas koncertu powstawały  
również niesamowite prace malarskie  
mieszkańców Ornety. 

KONCERT LETNI

MDK

MDK

„Kulturalne Wakacje” w Ornecie

24 lipca 2016 r. od godz. 17.00 przy Ratuszu 
Miejskim odbył się koncert letni z udziałem 
zespołu The Celebration Band. 
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PIPPI POŃCZOSZANKA W ORNECIE

Olbrzymi namiot cyrkowy, spektakl 

teatralny, koncert i ruda niesforna 

dziewczynka Pippi Pończoszanka  wraz ze 

swoją bandą zagościła w Ornecie, by 

przenieść wszystkich w niezwykły świat 

swojej fantazji i mnóstwa pomysłów.

14 sierpnia od godzin popołudniowych                    

w Miejskim Domu Kultury w Ornecie aktorzy 

Łódzkiego Teatru Pinokio poprowadzili 

warsztaty artystyczne dla wszystkich chętnych 

dzieci z terenu miasta i gminy. Była nauka 

żonglowania, chodzenia po linie, zabawy 

teatralne, nauka piosenki itp. Finałem działań 

był happening trzech grup warsztatowych                

- wspólna parada do mini teatru, śpiewanie, 

dobra zabawa do której włączyli się 

przypadkowi widzowie. 

15 sierpnia w namiocie cyrkowym odbył się 

spektakl pt. „Pippi Pończoszanka”. Cały namiot 

przepełniały zadowolone twarze dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Muzyka na żywo, 

scenografia, a przede wszystkim wspaniała gra 

aktorska przeniosła wszystkich w świat małej 

rudowłosej dziewczynki i jej problemów. 

Po spektaklu odbył się koncert zespołu Bura 

Kura. Wszyscy widzowie zostali włączeni do 

wspólnej zabawy. 

Nie zabrakło bisów i zakulisowych spotkań                            

z artystami.   

Spektakl "Pippi Pończoszanka" powstał na 

podstawie prozy Astrid Lindgren. 

Projekt artystyczny realizowany jest w ramach 

programu „Lato w Teatrze”. Spektakl łódzkiego 

Teatru Pinokio i Instytutu Teatralnego                     

im. Zbigniewa Raszewskiego.

MDK
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Miasteczko cyrkowe, balonowe show, 
czarodziejskie dźwięki. To tylko niektóre 
atrakcje Festiwalu „Łał Kultura”, który odbył 
się w dniach 26-27 sierpnia 2016 roku                     
w Ornecie.

W piątek, 26 sierpnia, o godz. 16 na placu przy 
Ratuszu Miejskim odbyło się po raz czwarty 
Balonowe Show. Dominowały kwiatki, miecze, 
balonowe pieski. Pogoda sprzyjała powstawaniu 
gigantycznych baniek mydlanych. Powstały 
również kolorowe dzieła malowane kredą. Nie 
zabrakło dobrej zabawy, gonitwy za bańkami 
oraz uśmiechów na dziecięcych twarzach.
W ramach drugiego dnia, 27 sierpnia, przy MDK 
powstało miasteczko cyrkowe. Stworzono 
kolorową przestrzeń, gdzie odbywały się 
warsztaty cyrkowe przeplatane zabawami i grami 
zespołowymi z wykorzystaniem cyrkowych 
rekwizytów takich jak liny animacyjne, 
równoważnie rola bola, szczudła dziecięce, 
talerze cyrkowe, monocykle, taśma do chodzenia 
slackline, sprzęt żonglerski (piłki, maczugi). 

 Na happening cyrkowy              
i szczudlarze , którzy 
nauczyli uczestników skręcania  balonowego 
pieska. 
Wieczorem na scenie pojawili się „Czarodzieje 
dźwięków”, którzy po raz czwarty poprowadzili 
imprezę m.in. współorganizator DJ’ LUKI,  Rani 
de Rush, Daro, Zdroyek. Magiczne światła 
laserów, unosząca się para wodna, cudowna 
pogoda i wspaniała muzyka to wszystko 
zachęcało do wspólnej zabawy...  
Wydarzenie wsparli Arkus Net, PWiK, Gmina 
Orneta.

Organizator główny: Miejski Dom Kultury                
im. Franciszka Chruściela w Ornecie.

Były również gry wielkoformatowe angażujące 
do zabawy zarówno dzieci, jak i dorosłych,  m.in. 
bierki XXL, zbijak puszkowy, memory, twister 
max, gra ringo, kubb, krokiet, chińczyk XXL, 
kółko i krzyżyk, klocki madera. Atrakcją były 
warsztaty bębniarskie na djembe pn. „Dzikie 
Dźwięki”. zakończenie 

„sięgających chmur”

.

 CYRKOWO I MUZYCZNIE

MDK
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JEDNEGO
SŁOWA
JEDNEGO
SERCA

KONCERTWarsztaty dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla 
nauczycieli, nowe inspiracje i „wielka” sztuka. Teatralia. 
Sztuka dla wszystkich – tak nazywa się projekt, który 
otworzy  teatralne drzwi dla wszystkich mieszkańców 
Gminy Orneta.
Ideą projektu jest realizacja wielopłaszczyznowej 
interwencji kulturalnej oraz odczarowanie myślenia               
o teatrze jako czymś niedostępnym i „dla klasy 
wyższej”. W ramach zadania odbędą się warsztaty dla 
dzieci i młodzieży w szkołach oraz placówce MDK, 
szkolenia stacjonarne i wyjazdowe dla pedagogów, 
bezpłatne spektakle dla rodzin  z utrudnionym dostępem 
do kultury. Tak zapowiada się projekt realizowany                 
w licznym partnerstwie lokalnych szkół oraz 
Elbląskiego Teatru im. Aleksandra Sewruka z Elbląga              
w Ornecie. 
Włącz się! 
Dołącz do teatralnej trupy i wyrusz z nami w podróż do 
nieprzewidywalnego świata teatru.
Od 1 września w partnerskich szkołach (Szkoła 
Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Gimnazjum 
nr 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Szkoła 
Podstawowa w Bażynach) oraz w MDK rusza rekrutacja 
uczestników projektu. 
Odkryj swój talent i nie przegap swojej szansy. 
Rekrutacja trwa do 23 września.

PROJEKT- TEATR – WCHODZIMY DO GRY!

MDK

15
wydawca: Miejski Dom Kultury w Ornecie
                ul. 1 Maja 45
                11-130 Orneta
                e-mail: biuro@mdk.orneta.pl; 
                            agnieszka.lewandowska@mdk.orneta.pl
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STOPKA REDAKCYJNA

ZBIÓRKA „nie-POTRZEBNYCH” RZECZY!!!ZBIÓRKA „nie-POTRZEBNYCH” RZECZY!!!

Zaopiekujemy się wełną, 
muliną, kordonkami,

 drewnianymi pudełkami, 
sznurkami, tasiemkami, 

koronkami, kawałkami materiału, 
szydełkami, drutami, 

koralikami ... itp. 
czyli wszystkim tym, co potrzebne

do rękodzieła.

Zbiórka w biurze MDK Orneta (Agnieszka Lewandowska) 
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W dniach 27.06-03.07 w Ornecie odbył się pierwszy 
kurs ikonograficzny w historii tego miasta. 
Organizatorem kursu było Stowarzyszenie „Elawoi” 
przy współpracy z parafią prawosławną pw.                   
Św. Mikołaja w Ornecie. Finansowo kurs wsparły 
stowarzyszenia: „Dom Warmiński” i „Agrorelaks” 
oraz Miejski Dom Kultury w Ornecie.

Grupa uczestników kursu była bardzo zróżnicowana. 
Były osoby, które już wcześniej uczestniczyły                    
w takich kursach oraz osoby, które miały pierwszy 
raz styczność z pisaniem ikony, a nawet z samą ikoną. 
Były to osoby z Ornety, okolic, a także dalszych 
miejscowości, jak Tomaszów Mazowiecki, czy 
nawet Sankt Petersburg w Rosji. Tylko część 
użytkowników była prawosławna, ale wszyscy 
chcieli przede wszystkim zbliżyć się do Boga.

Pierwszy dzień kursu zaczął się od molebnia                            
i szlifowania zagruntowanych wcześniej desek. Pod 
okiem o. Rodiona Kondraciuka przez ok. 5 godzin, 

KURS IKONOGRAFICZNY W ORNECIE

16 lipca 2016r. odbył się już XIII  Festyn Św. Jakuba 
w Opinie. Pomysłodawcą tej imprezy był Śp. ks. kan. 
Andrzej Krużycki. 
Organizatorami festynu było Stowarzyszenie 
Orneckie Agrorelaks oraz Sołectwo Opin. Projekt 
został sfinansowany ze środków Gminy Orneta                   
w ramach realizacji zadań publicznych.
Podczas festynu odbyły się liczne konkursy                
z nagrodami, występy artystyczne oraz promocja 
warmińskiego jadła: dzyndzałków opiskich, 
smoczej grochówki i orneckich miodów.  Świetlice 
wiejskie z Opinu i Wojciechowa zorganizowały 
konkurs łuczniczy dla Świetlic Wiejskich z terenu 
Gminy Orneta. Można też było postrzelać z łuku pod 
okiem pana Józefa Habudy.
Festyn zakończył się zabawą do białego rana. 

Dziękujemy wszystkim sponsorom za wsparcie, 
gościom za liczne przybycie, mieszkańcom Opinu              
i członkom Stowarzyszenia za organizację. 
Dziękujemy Świetlicy w Krośnie za włączenie się do 
obchodów naszego święta.
Najmilszą nagrodą dla organizatorów były głosy 
uczestników, że „fajnie było". Dla nas to duża 
satysfakcja  i mobilizacja do dalszej pracy na rzecz 
środowiska lokalnego.
Do zobaczenia w przyszłym roku na festynie nr XIV. 
Już teraz zapraszamy. 

XIII FESTYN ŚW. JAKUBA W OPINIE

kursanci doprowadzali deski do gładkości jaką ma 
kartka papieru. Następne dni, już pod okiem 
prowadzącej warsztaty – p. Anny Gełdon  uczestnicy 
rozpoczęli pracę nad własną ikoną, której wzorem 
był Gietrzwałdzki obraz Matki Bożej.

Kurs zakończył się w niedzielę 03.07 Boską Liturgią                
w orneckiej cerkwi i uroczystym poświęceniem 
napisanych ikon.

Fot. Eliza Kołkowska

Ikony wykonane przez Jolantę Wagner, 
pierwsza od lewej powstała podczas kursu ikonograficznego w Ornecie

tekst Sołtys i Prezes Stowarzyszenia - Jolanta Wagner

Radosław Kondraciuk
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Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów                  
w Ornecie w dniach 21.06-23.06 br. dzięki 
dofinansowaniu z projektu z budżetu gminy 
Orneta zorganizował wycieczkę edukacyjno-
integracyjną do Trójmiasta.

W ramach projektu „Emeryci żyją zdrowo, bo są 
aktywni życiowo” członkowie związku otrzymali 
szansę poznania zabytków Trójmiasta. Odwiedzili 
Pomnik Poległych Stoczniowców - monument 
trzech krzyży z kotwicami, upamiętniający ofiary 
grudnia 1970r., Park Oliwski i Katedrę ze słynnymi 
organami oliwskimi, akwarium w Gdyni. Obejrzeli 
trzymasztowy żaglowiec szkoleniowy „Dar 
Pomorza”, ORP „Błyskawicę. Spacerowali po 
sopockim Molo oraz Westerplatte
Celem projektu było także spotkanie i wymiana 
doświadczeń z Klubami Seniorskimi działającymi   
w Trójmieście. Była więc wspólna biesiada, 
śpiewanie piosenek oraz rozmowy o możliwości 
współpracy.  

ORNECCY SENIORZY W TRÓJMIEŚCIE 

Zarząd Związku Emerytów i Rencistów 
Koło w Ornecie

Zarząd Związku Emerytów i Rencistów 
Koło w Ornecie

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów w Ornecie              

w Ornecie w dniu 25.08.2016 roku zorganizował 

imprezę integracyjną pn. „Dzień Ogórka” 

Spotkanie  odbyło s ię  w Gospodars twie 

Agroturystycznym p. Ciesiul na które przybyli 

członkowie naszego koła oraz zaproszeni goście                    

w osobach: Burmistrz Ornety Ireneusz Popiel, 

Zastępca Burmistrza Ornety Andrzej Gierlof, 

Przewodniczący Zarządu  Okręgowego w Olsztynie 

Tadeusz Szanter z księgową Wandą Balcerzak, 

Przewodnicząca Zarządu Rejonowego w Lidzbarku 

Warmińskim Janina Tausiewicz z grupą lidzbarskich 

emerytów, lidzbarska pisarka Teresa Lipska.                   

W trakcie imprezy odbył się konkurs kulinarny, 

którego głównym składnikiem był ogórek.  

Zapoznaliśmy się również z twórczością w/w 

pisarki. Nie zabrakło dowcipów, wspólnego 

śpiewania, degustacji pieczonych potraw oraz 

tańców do późnych godzin wieczornych.  

DZIEŃ OGÓRKA
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„ PIKNIK Z  BABCINYM POGOTOWIEM”

Po zakończeniu roku szkolnego przyszywane 
babcie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku                        
w Ornecie zorganizowały dla podopiecznych                  
z placówki „Nasz Dom” wspaniałą wycieczkę.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Zarządu 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 
realizację zadań publicznych. Dzieci wraz                          
z  opiekunami „Mój Dom” i  członkami  
Uniwersytetu Trzeciego wyruszyli w drogę do 
Fromborka a następnie statkiem do Krynicy 
Morskiej. Noclegi  zorganizowaliśmy w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Tęcza”, gdzie czekała na nas 
kolacja przy ognisku. Nie zabrakło śpiewów                       
i wspólnej zabawy przy akompaniamencie 
Czesława Rokosza. 
Pogoda dopisała więc w kolejnym dniu pobytu 
mogliśmy cieszyć się odpoczynkiem na plaży. To 
był wspaniały i niezapomniany czas zarówno dla 
dzieci jak i opiekunów.
Wszyscy dziękujemy Kierownictwu Ośrodka 
Wypoczynkowego „Tęcza” w Krynicy Morskiej za 
gratisowy dodatkowy nocleg oraz Zarządowi  
Województwa Warmińsko- Mazurskiego - 
Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej                   
w Olsztynie za dofinansowanie zadania.

Jolanta Badyda                                                                                                  
Prezes UTW Orneta

W dniu 17.08.2016r mieszkańcy Henrykowa 
uczestniczyli w wycieczce integracyjnej do Elbląga 
razem z PTTK Elbląg. 

 Celem wyjazdu była integracja uczestników, 
szerzenie pozytywnych postaw i wzorców spędzania 
czasu wolnego oraz korzystania z dóbr kultury. W 
programie znalazło się zwiedzanie Katedry św. 
Mikołaja, Bramy Targowej, spacer po starówce. Na 
zakończenie w Bażantarni odbyło się wspólne 
ognisko zorganizowane przez PTTK Elbląg. 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła 
" R e g i o n a l n y  K o n k u r s  G r a n t o w y "  
w ramach Programu "Równać Szanse 2016" 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których 
celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności 
społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, 
jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum                           
6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 
lutego 2017 r. i trwające nie dłużej niż do 31 

sierpnia 2017 r. mogą ubiegać się organizacje 
pozarządowe, gminne domy kultury i gminne 
biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych                       
z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Te r m i n  s k ł a d a n i a  w n i o s k ó w  u p ł y w a                        
25 października 2016 roku, do godziny 12.00.

I TEGRACJA W ELBLĄGUN

Emil Rońda
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„Misje to pasja, którą żywimy wobec 
Jezusa i wobec ludzi”            

Dnia 2 czerwca 2016 r. w czytelni Filii 
Bibliotecznej w Henrykowie odbyło się 
spotkanie z ks. Tomaszem Rosą – misjonarzem 
pełniącym posługę we wschodniej części 
Afryki, w Tanzanii.

Misjonarz w interesujący sposób opowiadał                
o swojej pracy misyjnej, kulturze, zwyczajach               
i życiu codziennym mieszkańców Tanzanii, 
którzy pomimo trudów dnia codziennego, 
potrafią cieszyć się życiem. Doskonałym 
uzupełnieniem wypowiedzi były albumy                   
ze zdjęciami, które wzbudziły zainteresowanie 
wśród zebranych, a może pobudziły też do 
głębszej refleksji. Uczestnicy spotkania                     
z ciekawością słuchali o niełatwej, często 
niebezpiecznej pracy polskiego misjonarza na 
kontynencie afrykańskim, dającej mu jednak 
radość i satysfakcję. Na zakończenie ks. Tomasz 
pożegnał zebranych w języku suahili, którym 
porozumiewa się z Tanzańczykami.

Dziękujemy Księdzu Misjonarzowi za 
„wspólną wyprawę do Afryki”, za podzielenie 
się własnymi doświadczeniami z siedmioletniej 
pracy misyjnej w Tanzanii i życzymy dużo 
zdrowia i dalszej owocnej pracy.  

Spotkanie z Misjonarzem 
Ks. Tomaszem Rosą 

M.  Hermanowicz .

22 i 23 lipca odbyła się czwarta edycja „Święta 
Warmińskiej Wsi Henrykowo”, organizowana przez 
radę sołecką, sołtysa oraz ze Stowarzyszeniem 
„Wioska z Duszą”.
Jak co roku w imprezie nie zabrakło wspierających 
instytucji, organizacji i osób prywatnych: Gminy 
Orneta, Powiatu Lidzbarskiego, MDK Orneta, 
„Ornecian”, UTW Orneta, Środowiskowego Domu 
Samopomocy z Henrykowa, kapeli „Furman”, 
świetlicy wiejskiej. Pierwszego dnia uroczystości 
odbyła się  konferencja, podczas, której rozmawiano 
o  d a w n y m  ż y c i u  n a  w s i ,  t r a d y c j a c h                                 
i osiągnięciach. Wieczorem wystąpiły zespoły 
muzyczne.
Drugi dzień święta rozpoczął się uroczystą mszą               
w kościele celebrowaną przez nowo przybyłego                   
i bardzo dynamicznego proboszcza ks. Sławomira 
Skorupsk iego .  Po  mszy  św.  uczes tn icy                              
w kolorowym i rozśpiewanym orszaku udali się na 
miejsce zabawy. Orszak rozpoczynał  konny pojazd  
z dostojnymi gospodarzami imprezy.  

WIOSKA Z DUSZĄ

Papież Franciszek

Podczas imprezy zorganizowano mnóstwo atrakcji 
zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Zespoły 
muzyczne, kapela regionalna Furman, zabawy dla 
najmłodszych prowadzone przez speców                          
z orneckiego MDKu, spotkania towarzyskie pod 
parasolem, smakołyki przygotowane przez 
doświadczone  gospodynie - każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. dok. str. 14
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Zabawy wodne i powietrzne przyciągały nie tylko 
dzieci, również dorośli nie mogli się oprzeć pokusie 
powrotu do lat dzieciństwa. 
Nad  przebiegiem imprezy czuwali druhowie z OSP, 
Joannici oraz ochrona, którzy zapewnili 
bezpieczeństwo uczestnikom imprezy. 

A jak widzą Henrykowo goście i mieszkańcy wsi?
- Cztery lata temu, podczas obchodów 700 - lecia wsi 
Henrykowo, postanowiliśmy kontynuować 
corocznie imprezę o takim charakterze. I jak widać             
z doskonałym efektem - powiedział sołtys, Emil 
Rońda. Pierwsze edycje były bez większego 
wsparcia. Było mało sponsorów, ale nie brakowało 
zapału mieszkańców. Teraz jest lepiej. Wspiera nas 
gmina Orneta, powiat lidzbarski. Ta impreza nie 
tylko pokazuje możliwości społeczeństwa 
Henrykowa, ale również z roku na rok przyciąga 
coraz więcej uczestników. To też promocja 
wizerunku wsi i okolic. Po prostu mieszkamy                   
w „wiosce z duszą”.To daje to poczucie dumy                      
i integruje lokalne społeczeństwo. 
- To moje pierwsze takie święto we wsi gdzie jestem 
od niedawna proboszczem - powiedział ks. Sławomir 
Skorupski. Takich wsi jak ta jest niewiele. To dzięki 
zaangażowaniu społeczeństwa w organizację takich 
imprez, mieszkańcy stają się dumni z miejsca,                    
w którym mieszkają. To ich mała ojczyzna. 
Pierwsze wrażenie jakie odniosłem przybywając do 
nowej parafii to życzliwość, otwartość i niezwykła 
gościnność. Dzięki temu mieszkańcy stają ponad 
podziałami i potrafią znaleźć antidotum na codzienne 
zapracowanie i brak czasu dla najbliższych                         
i sąsiadów. To też przeciwwaga dla zdobyczy 
cywilizacji jakie niesie ze sobą np.  internet..

Bardzo ciepło o imprezie wypowiadał się 
zaproszony gość, przewodnik turystyczny PTTK 
Stanisław Bukojemski. - Po raz pierwszy zostaliśmy 
zaproszeni przez przedstawicieli wsi rok temu. 
Realizowaliśmy wtedy projekt „Z przewodnikiem za 
miasto”. Jakież było nasze, zaskoczenie, gdy po 
przyjeździe do wioski przywitała nas wiejska kapela, 
fantastyczny regionalny poczęstunek, tańce                         
i integracja z mieszkańcami. To niesamowite, to 

zostaje na zawsze w naszych sercach. Również 
cudowne okol ice  i  c iekawe zabytki  to  
niezapomniane wrażenia. Z takimi partnerami warto 
współpracować. Planujemy włączenie Henrykowa 

do projektu „Od Anzelma do Krasickiego”.  
Wśród społeczeństwa są też podopieczni 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Sielanka”  
w Henrykowie, którego kierownikiem jest Anna 
Wiewiórska. 
- Działamy już od 10 lat. Nasi podopieczni są 
niesamowicie aktywni. Uczestniczą we wszystkich 
imprezach organizowanych nie tylko we wsi. Dla 
nich to nie tylko forma terapii, wspólne spędzanie 
czasu, pokazanie talentów, walka ze słabościami, ale 
również integracja społeczeństwa i promocja wsi. 

Takie imprezy jak „Święto Warmińskiej Wsi 
Henrykowo” to wspaniała okazja włączania do 
działań okolicznych sołectw. Stosunkowo 
n iewie lk imi  kosz tami  ty lko  ogromnym 
zaangażowaniem mieszkańców, a w szczególności 
samego sołtysa, wioska zaczyna być znana                       
w powiecie. Widać tu duże zgranie lokalnego 
społeczeństwa, każdy coś wnosi, każdy chce być 
potrzebny. Realizowane są projekty, z których 
mieszkańcy korzystają. Utrwala to wizerunek 
„wioski z duszą” i daje siłę do wspólnego działania.

Robert Dubaj
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Wakacje już za nami. Był to bardzo pracowity okres 
w działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji                        
w Ornecie. Na boisku treningowym przez cały lipiec 
trenowały drużyny olsztyńskich klubów piłki 
nożnej: od lat współpracujący z nami Kobiecy Klub 
Piłkarski Stomil Olsztyn, Akademia Piłkarska Żuri 
Futball, jak również goszczący w bazie noclegowej 
klub z Ostrołęki. Trenerzy zespołów podkreślali 
walory jakie posiadają nasze obiekty sportowe 
między innymi stan utrzymania nawierzchni, 
zaplecza sanitarnego, a także niewielkie odległości 
pomiędzy miejscem noclegowym a treningowym.
Nie tylko obozowicze z klubów piłki nożnej 
korzystali z infrastruktury. Na parkiecie hali 
gościliśmy badmintonistów ze stolicy. To już niemal 
tradycja, gdyż zawodnicy klubu UKSB Milenium               
z Warszawy trenują u nas w ferie i wakacje od kilku 
lat. 
Mie l i śmy również  p rzy jemność  gośc ić  
gimnastyczki artystyczne UKS „Jantar” Gdynia. 
Zawodniczki w wieku 9 – 16 lat wraz z trenerkami   
w trakcie wielogodzinnych treningów uczyły się nie 
tylko elementów gimnastycznych ale również 
manipulacji przyborami w tym skakanek, obręczy, 
piłek maczug i wstążek.    
Cieszy nas, że sprostaliśmy technicznym 
w y m a g a n i o m  s t a w i a n y m  n a m  p r z e z  
wynajmujących halę, gdyż przyjęliśmy rezerwacje 
na kolejne wakacje. 
Jednak nie tylko przyjezdni mieli możliwość 
skorzystać z obiektów OSiR. Nasi pracownicy jak 
co roku, zapewnili dzieciom wakacyjne zajęcia. 
D

postać Tadeusza Sznuka, 
przeprowadził pan Dyrektor Mirek Bieliński. 
Przygotowane pytania nie należały do łatwych. Trzy 

zieci z Ornety mogły bawić się na hali i w innych 
obiektach należących do OSiR. Ich niespożytą 
energię, a także wiedzę wykorzystaliśmy 
przeprowadzając turnieje: "Jeden z Dziesięciu" oraz 
„Mam Talent".Turniej "Jeden z Dziesięciu", 
wcielając się w 

najlepsze osoby otrzymały wspaniałe nagrody,                  
a uczestnicy upominki na pocieszenie. 
Jurorami w naszej wersji "Mam talent" byli 
pracownicy biura: Gosia (jako Małgorzata 
Foremniak), Karolina (jako Agnieszka Chylińska ;-)) 
i oczywiście Tomasz (Agustin Egurrola). Dzieci 
wykazały się przeróżnymi talentami szczególnie 
wokalnymi, ale również recytatorskimi i tanecznymi. 
W upalny sierpniowy piątek zorganizowaliśmy dla 
swoich podopiecznych wycieczkę do Ogrodów 
Markiewicz i Motylarni w Mrągowie. Dzieci 
przygotowały własne ekologiczne doniczki, 
posadziły kwiaty, a także wysłuchały opowieści                  
o Kłobuku. Miały możliwość zetknięcia się                          
z przyrodą każdym zmysłem: wzrokiem, zapachem, 
smakiem, dotykiem i słuchem. W Mrągowie 
podziwialiśmy piękno Jeziora Czos. Odbyliśmy też 
długi spacer, bo przecież były to wakacje na 
sportowo.
Przypominamy, że wraz z rozpoczęciem roku 
szkolnego na hali ruszają zajęcia organizowane przez 
kluby i sekcje sportowe. Szczegółowy harmonogram 
dostępny jest na naszej stronie internetowej                         
i tablicach informacyjnych. 
ZAPRASZAMY!

Z życia OSiR-u

OSiR




