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Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Uzar

Burmistrz Ornety
Ireneusz Popiel

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia

upłyną w miłej atmosferze, zdrowiu i spokoju,

a Nowy Rok niech przyniesie wiele sukcesów

w życiu prywatnym oraz zawodowym.
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ORNETA CZŁONKIEM CITTASLOW

Decyzją Międzynarodowego Komitetu Koordynującego, który obradował                 
w dniu 6 listopada br. w szwedzkim Falköping, Orneta została przyjęta do 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow.

Ideą ruchu jest szerzenie tzw. kultury dobrego życia oraz gościnności, stanowiącą 
alternatywę wobec wielkomiejskiego pośpiechu. Zrzeszenie w Cittaslow oznacza 
także szczególne pielęgnowanie regionalnej kuchni i wytwórczości, rozwijanie 
kontaktów między miejscowymi producentami, ale również zabieganie o zdobycze 
nowoczesności wpisujące się cele ruchu tj. rozwój sieci internetowych, powstawanie 
tras rowerowych czy likwidowanie barier architektonicznych.
Do światowej sieci Cittaslow należy obecnie 18 miast z Warmii i Mazur: Reszel, 
Bisztynek, Biskupiec, Lidzbark Warmiński, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, 
Ryn, Lubawa, Gołdap, Dobre Miasto, Barczewo, Pasym, Górowo Iławeckie, 
Nidzica, Bartoszyce,  Lidzbark, Działdowo oraz Orneta.  W Polsce sieć liczy 23 
miejscowości i jest drugą największą po włoskiej reprezentacją ruchu. Po spotkaniu 
w szwedzkim Falköping międzynarodowe zrzeszenie miast „dobrej jakości życia” 
rozrosło się do 207 członków z 30 krajów świata.  

Materiał nadesłany
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Klub Seniora Ornecianie „Przyjacielem Warmii”

19 listopada ludowy zespół z Ornety został uhonorowany tytułem „Przyjaciel Warmii” na uroczystej sesji 
Rady Miejskiej. Bohaterowie czwartkowej sesji otrzymali wyróżnienie z rąk prezesa stowarzyszenia „Dom 
Warmiński” Jarosława Koguta w uznaniu za wkład w działanie na rzecz warmińskiej kultury 
i tradycji.

Lidzbarskie stowarzyszenie, zajmujące się 
popularyzacją dziedzictwa kulturowego Warmii                    
i rozwojem turystyki regionu, tytuł „Przyjaciela 
Warmii” przyznaje szczególnie zasłużonym dla 
lokalnej działalności artystycznej. „Ornecianie”, 
którzy funkcjonują już od ponad 30 lat, na stałe 
wpisali się w życie kulturalne Warmii, biorąc udział  

w wielu regionalnych inicjatywach, a także 
podejmując własne. Część oficjalną sesji - 
przemówienia i podziękowania zgromadzonych 
gości - zakończył występ zespołu, nagrodzony 
gromkimi brawami.

                                                                         Justyna Wolentarska



13 listopada 2015 roku w Galerii Art-Nova            
w Ornecie odbył się wernisaż wystawy „Ocalić od 
zapomnienia”. Wystawa jest podsumowaniem 
projektu o tej samej nazwie prowadzonego                          
w ostatnich miesiącach przez Orneckie 
S t o w a r z y s z e n i e  „ A G R O R E L A K S ” ,  
polegającego na organizacji spotkań organizacji 
pozarządowych z terenu gminy Orneta wraz                  
z plenerem fotograficznym, którego tematem 
by ły  h i s to ryczne  ob iek ty  t echn iczne                                
i gospodarcze na terenie Gminy Orneta.                      
Na wystawie zaprezentowane zostały zdjęcia 
zrobione w trakcie trwania projektu. Zdjęcia 
posłużyły również do opracowania folderu 
„Obiekty techniczne i gospodarcze na terenie 
Gminy Orneta”, który ma służyć do promocji 
Ornety wśród turystów zainteresowanych tą 
tematyką. Całość projektu została sfinansowana 
przez Gminę Orneta w ramach zadania 

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
publicznego: Organizacja spotkań integrujących 
mieszkańców Gminy Orneta (festyny, przeglądy, 
spotkania okolicznościowe).
Wystawę można obejrzeć w Galerii Art-Nova przy 
ul.Rycerskiej.                                        Zapraszamy.

4 CO W KULTURZE ?

ZADUSZKOWE WSPOMNIENIA
Nieprzerwanie od 2010 roku w Miejskim 

Domu Kultury znakomici artyści jazzowi 

muzyką wspominają tych, którzy odeszli,                 

a których twórczość wciąż żyje w naszej 

pamięci. W tym roku na zaduszkowej 

scenie zagrał alternatywny, jazzowy skład 

„John Leysner Trio” oraz żywiołowy, 

dixielandowy zespół jazzu tradycyjnego 

„Fila Band”.

Materiał nadesłany
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KULTURALNY KALENDARZ WYDARZEŃ

CO W KULTURZE ?

Dnia 25.11.2015r. grupa młodzieży z Teatru Światła 

i  Ognia HOKAGE zorganizowała akcję 

happeningową z okazji Dnia Pluszowego Misia. 

Młodzi umilili ten dzień mieszkańcom Ornety 

rozdając misie na patyczku i obdarowując ich 

serdecznymi uśmiechami. Ale na tym nie skończyli! 

W niedzielę 06.12.2015r wraz ze wsparciem ekipy                               

z  Animacyjnego Klubu Młodzieżowego 

„Niezależni” wspólnie wyruszyli w miasto,                      

by z okazji Mikołajek rozdać słodkości 

mieszkańcom Ornety.

Wspólnie programujemy Dom Kultury

Spotkania, rozmowy, nowe pomysł. Jakiej „kultury” 
- szeroko pojętej - tak naprawdę potrzebują 
mieszkańcy Ornety?

To już półmetek projektu „Z klasą o kulturze” 
realizowanego przez Fundację Pole Dialogu 
wspólnie z Miejskim Domem Kultury w Ornecie. To 
finał dyskutowania! Przed nami realne tworzenie 
kalendarza imprez w MDK, rozdzielanie środków, 
planowanie własnego wydarzenia, na które 

przeznaczono w projekcie kwotę blisko 5.000 
złotych.

W zimowe popołudnia 14 i 15 stycznia 2016 w salach 
placówki to odbiorcy MDK będą mogli planować 
działania instytucji w roku 2016. Spotkania są 
otwarte dla wszystkich zainteresowanych a każdy 
głos jest ważny. Wspólnie tworzymy kulturę                      
a wypracowane pomysły mają pomóc dotrzeć do jak 
największej liczby potencjalnych odbiorców. 

GMINA ORNETA

Projekt: „Scena oknem na XXI wiek” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

AKCJE MŁODZIEŻY

Z końcem listopada Miejski Dom Kultury im. 
Franc iszka  Chruśc ie la  o tworzy ł  świeżo  
wyremontowaną scenę. Modernizacja okotarowania, 
zakup i montaż profesjonalnego oświetlenia oraz 
generalny remont ścian możliwe były dzięki 
realizacji projektu "Scena oknem na XXI" 
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury                      
i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 80.000 złotych. 
Projekt uzyskał również finansowe wsparcie ze 

NOWA SCENA W MIEJSKIM DOMU KULTURY W ORNECIE

środków Gminy Orneta w formie dotacji celowej                   
w wysokości 15.000 złotych. Całkowita wartość 
inwestycji wyniosła 109 174,80 złotych.

Scena otwiera przed widzami zupełnie nową jakość 
odbioru, a placówce pozwala realizować widowiska 
na wysokim poziomie artystycznym. Wierzymy, że 
rozpoczął się  lepszy czas dla lokalnej kultury. 



6 CO W KULTURZE ?

Jarmark świąteczny

Klub Gier Planszowych
Miejski Dom Kultury w Ornecie zaprasza 
miłośników gier planszowych do wspólnego 
grania! Podczas spotkań będzie można zagrać 
m. in. w warcaby, szachy, gry karciane a także 
współczesne gry planszowe – zręcznościowe, 
strategiczne, familijne, przygodowe, logiczne, 
wojenne. W planach klubu są turnieje                          
z nagrodami i rozgrywki w plenerze. 

Zapraszamy zarówno doświadczonych graczy,  
jak i tych, którzy pragną rozpocząć przygodę                
z planszówkami! 

Spotykamy się w każdy piątek o godz. 16.00 

Zdrowych,
 pogodnych 

Świąt 
Bożego Narodzenia

w gronie rodziny i przyjaciół
oraz 

szczęśliwego 
Nowego 2016 ROKU

życzy:
 zespół

 Miejskiego Domu Kultury w Ornecie
oraz

 redakcja
 Orneckiego Informatora Lokalnego

11.12.2015 roku w Miejskim Domu Kultury w Ornecie odbył się II Jarmark Bożonarodzeniowy. 
Stroiki, ozdoby, ręcznie wykonane prezenty oraz przepiękne śpiewy i jasełka wprowadziły 
wszystkich obecnych w przedświąteczny nastrój.

Przy wejśc iu ,  wszys tk ich  uczes tn ików 

Świątecznego Jarmarku witał . 

Wystawcy przyjechali do nas z Jegłownika, 

Elbląga, Braniewa, Pieniężna, Dobrego Miasta oraz 

z gminy Orneta. W atmosferę świąteczną 

wprowadzili uczestników uczniowie Gimnazjum 

Nr 2, którzy z nauczycielami przygotowali 

współczesną wersję Jasełek. Nie zabrakło kolęd               

w wykonaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

p i o s e n e k  K l u b u  S e n i o r a  O r n e c i a n i e .                               

Na zakończenie wystąpiły trzy grupy wiekowe oraz 

soliści zespołu wokalno-instrumentalnego 

Dragons.  W trakcie Jarmarku ogromną 

popularnością cieszyły się warsztaty zdobienia 

ozdób gipsowych prowadzone przez młodzież                    

z grupy Hokage.

Mikołaj z Elfinką
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W dniu 5.11.2015 biblioteczne „Babskie 
pogaduchy” gościły księdza misjonarza 
Tomasza Rosę, który przybył do naszej 
parafii z dalekiej Tanzanii. Opowieść o pracy 
i życiu w Afryce snuta przez księdza Tomasza 
była bardzo ciekawa, wzbudzała także 
niepokój  o przetrwanie chrześcijaństwa i życia 
ludzi, którzy stają w jego obronie w tych 
niebezpiecznych rejonach świata. Pokaz na 
żywo afrykańskich przedmiotów codziennego 
użytku takich jak np. pojemnik na mleko, 
bębenek  zrobiony z bydlęcej skóry, różańce, 
bransoletki i inne ozdoby wykonane                       
z koralików wywołały szczery zachwyt                      
i podziw dla ich wykonawców. Prelekcja ta 

uświadomiła nam jak trudna i niebezpieczna jest 
to misja, bez której jednak ksiądz Tomasz nie 
wyobraża sobie życia. Oczekujemy na kolejne 
ciekawe opowieści z afrykańskiego życia wzięte.

W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA               

I GMINY W ORNECIE                      

znajduje się WYSTAWA  „ŚWIAT AFRYKI”, 

na której zgromadzone są eksponaty 

przywiezione  przez ks. misjonarza TOMASZA 

ROSĘ z dalekiej TANZANII oraz publikacje na 

ten temat. Wystawa czynna w godzinach 

pracy biblioteki. ZAPRASZAMY

UWAGA!!!
NOWA USŁUGA DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI  W ORNECIE

                                                      FUNPAKIET DLA BIBLIOTEK

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ornecie we współpracy z firmą FUNMEDIA, ekspertem                      

w dziedzinie nowoczesnych multimediów proponuje naukę trzech języków obcych oraz dwóch kursów 

specjalistycznych: Fotografia 123.

Zapraszamy do interaktywnej nauki online (poprzez Internet) -  młodzież i osoby dorosłe. Każdy znajdzie coś 

dla siebie!

W ofercie znajdują się następujące kursy:

1. Angielski  - kurs języka angielskiego A1-B2

2. Niemiecki – kurs języka niemieckiego A1-B1

3. Hiszpański – kurs języka hiszpańskiego A1-B1

4. Włoski – kurs języka włoskiego A1

5. Fotografia – kurs dla początkującego fotografa  i pasjonata zdjęć 

Główną  zaletą kursów z programu „FUNPAKIET” dla bibliotek jest to,  że nauka może odbywać się zarówno 

w bibliotece, jak i w domu. Szczegółowe informacje o kursach można uzyskać  w Bibliotece dla Dorosłych lub 

po numerem telefonu (55) 24 21 355.

ŚWIAT AFRYKI

Materiał nadesłany

Materiał nadesłany
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Uzdrawiająca moc otaczających nas darów 

przyrody to temat spotkania w ramach 

„Babskich pogaduch”, które odbyło się                     

z Panem Stanisławem Iwanczenko w dniu 

22.10. 2015.  Zaproszony gość to działacz 

Ligi Ochrony Przyrody i  Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego, 

Społeczny Opiekun Przyrody, autor uchwały 

o całkowitej ochronie wilka w naszym 

regionie. Pan Stanisław to także odkrywca  

ponad 1100 drzew, które  pomierzył, opisał, 

by następnie wpisać je do rejestru drzew 

pomnikowych na terenie naszego kraju. Brał 

także czynny udział w pracach związanych               

z budową koncepcji Zielonych Płuc Polski, 

podkreślając i broniąc walorów Warmii                   

i Mazur. Jest znawcą ziół leczniczych 

występujących w naszym regionie. Był to 

temat główny naszego spotkania. Panie 

zdobyły dużo informacji o występowaniu                  

w najbliższym otoczeniu ziół, które mogą 

pomóc w leczeniu wielu chorób i dolegliwości. 

Okazuje się , że w wielu przypadkach chorób 

możemy sobie sami pomóc. Wystarczy mieć 

wiedzę na temat właściwości leczniczych 

poszczególnych roślin, a taką właśnie wiedzę 

przekazał nam Pan Stanisław Iwanczenko.

W dniu 9 – 10.11.2015 odbyły się w naszej 

bibliotece zajęcia edukacyjne dla uczestników 

Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Orneckim 

S t o w a r z y s z e n i u  W s p i e r a n i a  O s ó b  

Niepełnosprawnych w Ornecie. Uczestnicy 

zapoznali się z działalnością i strukturą 

biblioteki, jej zasobami oraz świadczonymi 

usługami na rzecz środowiska. Dowiedzieli się 

o zasadach gromadzenia i udostępniania 

księgozbioru oraz jak można zostać 

czytelnikiem. Na spotkaniach zaprezentowane 

zostały regionalia i twórczość  lokalnych 

poetów. Z zaciekawieniem uczestnicy 

wys łuchal i  f ragmentów prozy  Ewy 

Ostrowskiej dotyczącej historii naszego 

miasta. Dziękujemy dyrekcji WTZ za 

zainteresowanie naszą placówką i dotychczasową 

współpracę. Mamy nadzieję, że uczestnicy 

warsztatów zgodnie z hasłem „Biblioteka zawsze 

po drodze, nie mijam wchodzę” nie będą nas 

omijać .

BABSKIE POGADUCHY

Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam wchodzę

Materiał nadesłany

Materiał nadesłany
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Z ŻYCIA SZKOŁY W BAŻYNACH

Po raz kolejny w naszej szkole odbyły się 
„Andrzejki u Gałgi”. Do wspólnej zabawy 
czarownica Gałga zaprosiła dzieci z oddziału 
przedszkolnego i klas I –III. Główną atrakcją były 
wróżby andrzejkowe, przeplatane zabawą przy 
muzyce. Dzieci mogły również wziąć udział                        
w konkursach, m.in. zatańczyć na gazecie,                      
z krzesełkami, zwinąć nitkę jedną ręką. Na 
zakończenie czarownica Gałga wszystkim 
gościom podziękowała za przybycie na bal                      

20 listopada, w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, uczniowie naszej 
szkoły przypomnieli sobie prawa dziecka, dzięki umieszczonym na ścianach plakatach. 
Oprócz tego Rzecznik Praw Ucznia przygotował z uczniami przedstawienie pt. „Jak 
Piotruś zaprzyjaźnił się z królem”, które przypomniało uczniom, że wszyscy dorośli 
powinni przestrzegać praw dziecka i  zawsze o nich pamiętać.

W Piątek - 20 listopada obchodzony był w naszej szkole Dzień 
Życzliwości. Tego dnia od rana było bardzo miło                                  
i sympatycznie. Samorząd Uczniowski zaplanował na ten dzień 
bardzo wiele atrakcji i miłych niespodzianek. Nie sposób 
wymienić wszystkich życzliwych gestów, których 
doświadczyliśmy tego dnia. Wspomnimy tylko o kilku - słodkie 
upominki od klasy V, przypinane hasła poprawiające humor nie 
tylko na jeden dzień - „Uśmiechnij się”, Ładnie wyglądasz”, 
„Lubię Cię” albo „Masz piękne oczy” i wiele innych. Oprócz 
tego uczniowie prześcigali się w prawieniu komplementów, 
mówieniu tylko miłych rzeczy czy, pomaganiu sobie                                 
i nauczycielom. Było naprawdę wspaniale.

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

i zaprosiła na następny rok. Każde dziecko otrzymało słodki upominek z rąk czarownicy. Ogromne wrażenie 
zrobiły świetnie i pomysłowo przygotowane stroje dzieci.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

ANDRZEJKI U GAŁGI

W dniu 26 listopada 2015 roku w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Bażynach odbyła 
się nietypowa lekcja histori i .  Spektakl  
przygotowała grupa artystyczna „Reconstructo”              
z Lublina. Pokaz dotyczył Sarmacji. Dzieci 
przeniesiono w świat średniowiecznej Polski. 
Poznawały one strój szlachecki, obyczaje szlachty, 
oglądały zapierające dech w piersiach pojedynki, 
podziwiały rycerskie elementy uzbrojenia. 
Uczniowie mieli możliwość obejrzenia z bliska 
prezentowanych rekwizytów. Do pojedynków na 
szable stanął Mateusz Szybko i Marcel Kuciński. 
Osobiście z systemem średniowiecznych kar 
przewidzianych dla czarownic zapoznana została 
szkolna czarownica - Laura Tryniecka, a dobrego 
imienia czarownicy bronił Jakub Lawrenc. Po 

pojedynku szlachciców „rannego” Ksawerego 
próbowali wynieść pierwszoklasiści. Uczniowie 
pożegnali grupę gromkimi brawami. Dzieci były 
zachwycone średniowiecznym widowiskiem. Tę żywą 
lekcję historii zapewne długo będą pamiętać.

ŻYWA LEKCJA HISTORII

Materiał nadesłany



ŚWIATOWY DZIEŃ 

PLUSZOWEGO MISIA

w Przedszkolu nr 1 w Ornecie

Światowy Dzień Pluszowego Misia jest znakomitą 

okazją  do wspólnej, beztroskiej zabawy w gronie 

przedszkolnej braci.
W środę, 25.XI.2015r., w naszym Przedszkolu 

zaroiło się od pluszaków, które wraz z dziećmi wzięły 

udział w imprezie integracyjnej zorganizowanej 

przez panie  Ewę Korwel i Agnieszkę Lejkowską.
W trakcie spotkania dzieciaki z uwagą wysłuchały 

historii pluszowego misia, przypomniały sobie 

znaczenie wartości jakimi są przyjaźń, miłość, 

opiekuńczość, odpowiedzialność. Z zacięciem brały 

też udział w konkurencjach zręcznościowych, 

dzielnie kibicowały swoim paniom, które 

rywalizowały w poważnych konkurencjach zjadania 

miodku, czy tworzenia portretu misia z zawiązanymi 

oczami, wspólnie z prawdziwym Misiem Teddym                

- w rolę którego wcieliły się organizatorki spotkania - 

uczestniczyły w konkursach i wspólnych pląsach.
Uroczyste obchody misiowego święta uwieńczone 

zostały wręczeniem każdej grupie przedszkolnej 

portretu misia do pokolorowania oraz pamiątkową 

fotografią. Spotkanie społeczności przedszkolnej 

sprawiło dzieciom ogromną radość. Nauczycielom 

stworzyło możliwość przekazania w atrakcyjny 

sposób wielu treści edukacyjno - wychowawczych,                                      

a wychowankom okazję do wzbogacenia wiedzy oraz 

wspólnej zabawy. 

W dniu 25.11.2015r. nasze przedszkolaki 
uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia 
Pluszowego Misia.  W naszym przedszkolu 
obchodzenie tego święta to już tradycja. Tego 
dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze 
swoim małym lub dużym przyjacielem Misiem.  
Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej 
zabawy w misiowej krainie.  W tym dniu dla 
dzieci w przedszkolu przygotowano wiele 
a t r a k c j i :  z a b a w y,  k o n k u r s y,  q u i z y.
 Mamy nadzieję, że to wielkie misiowe 
przyjęcie zostanie w naszych wspomnieniach na 
długi czas.

Misiowo w Przedszkolu Nr2

2.12.2015r. odbył się w naszym przedszkolu 
Bal Śnieżynek i Mikołajków. Zabawę 
prowadziła Śnieżynka Ewelinka Choinka  i Elf 
Mariuszek. Odwiedził nas także  długo 
oczekiwany Mikołaj.  Pobyt tych wspaniałych 
gości był pełen tańców, śpiewów a co 
najważniejsze uśmiechu na twarzach naszych 
przedszkolaków.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej 
przedszkole2.orneta.plMateriał nadesłany Materiał nadesłany
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„ Śladami Małego Księcia…..”.

 Dnia 27 października 2015r. w Gimnazjum nr 
2 w Ornecie odbył się Szkolny Konkurs 
Pięknego Czytania. Podczas wystąpienia 
czytano fragmenty książki pt. „ Mały Książe” 
A.de Saint-Exupery'ego. Uczestnikami 
konkursu byli uczniowie klas I-III.                        
Ich zadaniem było zaprezentowanie 
wcześniej wylosowanych fragmentów 
książki. Celem konkursu było propagowanie 
idei czytania wartościowej literatury, 
zainteresowanie lekturą i korzyści płynących 
z kontaktu z dziełem literackim. W skład 
komisji  weszły następujące osoby:                          
p.  K. Badyda, p.  T. Toporzyszek,                        
p .  M .  M a t u s i a k ,  p . W.  Ta ń s k i ,  
p.M.Grodowska.  Pod uwagę brano                        
w szczególności: dykcję, emisję głosu, 
płynność czytania oraz interpretację tekstu. 
Najlepszymi okazali się uczniowie: I miejsce 
– Wiktoria Rutkowska II b, II miejsce – Alicja 
Cendrowska III b, III miejsce – Patryk 
Marciniak III a. Wyróżnienia: Żaneta 
Raczyńska III a, Paulina Kurowska-
Kantorczyk I b. Czytanie fragmentów 
„Małego Księcia” odbywało się w scenerii 
nawiązującej do treści lektury, a prowadzący: 
Patryk Skorupa w roli Małego Księcia                      
i Karolina Ryś jako Róża, zapowiadając 
kolejnych uczestników, za każdym razem 
swoimi  komenta rzami  podkreś la l i  
specyficzny klimat i nastrój tekstu. W tego 
typu konkursach najbardziej docenia się 
zaangażowanie uczniów oraz odwagę 
p o t r z e b n ą  d o  w y s t ą p i e n i a  p r z e d  
publicznością. Kształtuje to poczucie 
o d p o w i e d z i a l n o ś c i ,  u m i e j ę t n o ś ć  
rywalizowania z innymi, ale też zmusza do 
walki z własnymi słabościami i stresem,  
który w takich sytuacjach towarzyszy. Mimo 
że nagrodzonych zostało tylko 5 osób, to 
wszyscy uczestnicy zasłużyli na słowa 
uznania i gratulacje. Organizatorami 
konkursu były panie: T. Szmajchel,                       
B. Butkiewicz, A. Junko, E. Okapińska.

Dnia 27.11.2015r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w II 
edycji Szkolnego Konkursu "Mam Talent". Inicjatorem                    
i organizatorem imprezy był Samorząd Uczniowski. Swoje 
umiejętności i zdolności zaprezentowało dla Jury                             
i publiczności 29 finalistów, wyłonionych podczas klasowych 
castingów. O tytuł największego talentu naszej szkoły 
walczyli m.in. tancerze, recytatorzy, śpiewacy, muzycy 
(pianiści) i inni artyści. Przez finał II edycji "Mam Talent!" 
poprowadził nas duet Marcin Prokop (Oliwia Budlewska)                
i Szymon Hołownia (Matylda Lisowska) wzmocniony w tym 
roku przez niezwykłego Augustina Egurrolę (Maria 
Kondyra). Jury w składzie: Pan Łukasz Okapiński- inspektor 
ds. kultury i oświaty, Pani Dorota Antonowicz- Dyrektor 
Przedszkola nr 1 w Ornecie, Pani Barbara Kobierska-
Dyrektor Przedszkola nr 2 w Ornecie, oceniało występy 
uczestników sprawiedliwie i obiektywnie. Po burzliwych, ale 
owocnych obradach wyłoniono następujących zwycięzców:  
I miejsce- Paweł Krajewski kl. VI (pianino), Oktawia Bernaś 
kl. VI (śpiew), Agata Piątek i Kacper Grabowiec kl. I (taniec), 
II miejsce- Maja Dziedzic kl. II (śpiew), Roksana Bernaś kl. I 
(taniec), Inka Junko i Pola Skowyrska kl. III (balet), III 
miejsce - Hubert Ciok z klasy IV (śpiew), Julia Zawadzka kl. 
V (śpiew), Nikola Salnik i Jakub Bieliński kl. II (taniec). 
Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia. Nagrodę 
publiczności zdobył Paweł Krajewski.  GRATULUJEMY!   

                       Wioletta Ślepokura

Uczennice klasy I a: Zuzanna Kopka, Zofia Lipska, 
Małgorzata Radek, Zuzanna Szyszko 

MAM TALENT

23 października br. w orneckim Gimnazjum nr 1 młodzież 
klasy 1 b, wraz z wychowawcą  p. Janem Lipińskim, 
zorganizowała spotkanie rodzinne pod hasłem Rodzinka.pl. 
Na spotkanie zaproszono uczniów i ich rodziny. Spotkanie 
rozpoczęło się  koncertem życzeń, podczas którego młodzież 
obdarowała rodziców wybranymi  utworami muzycznymi 
oraz  kwiatami i własnoręcznie wykonanymi  laurkami - 
podziękowaniami za trud wychowania. Następnie odbył się 
taniec przy utworze  Kochanych rodziców mam. Co tu dużo 
kryć… nie obyło się bez łez - łez szczęścia oczywiście. 
Kolejny punkt spotkania stanowiły wspólne zabawy: 
wycieczka do zoo, taniec z balonem, taniec na gazecie, 
karaoke… Po zajmującej i wyczerpującej zabawie 
delektowaliśmy się pysznym poczęstunkiem przy 
akompaniamencie cudownej muzyki. Późnym wieczorem 
rodzice udali się do domów, a młodzież została na noc                      
w szkole. Cóż powiedzieć… Już nie możemy doczekać się 
kolejnego spotkania naszej rodzinki, a potem jeszcze jednego   
i jeszcze… 

                                                                                                                              

Rodzinka.pl w Gimnazjum nr 1 

 Dublanica
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DZIEŃ  NIEPODLEGŁOŚCI  W ORNECIE- FESTIWAL  

PIOSENKI  PATRIOTYCZNEJ

Jolanta Badyda
Prezes UTW w Ornecie

20 LISTOPADA 2015 roku trójka 
uczestników z Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Ornecie wzięła udział w III 
SPRAWDZIANIE UMIEJĘTNOŚCI 
I N F O R M A T Y C Z N Y C H  
U C Z E S T N I K Ó W  W T Z                            
W ELBLĄGU
Zadaniem było wykonanie kartki                         
z przepisami kulinarnymi wg podanej 
instrukcji z wykorzystaniem funkcji 
programu Microsoft Word 2003. Efekt 
końcowy musiał być zgodny z podanym 
wzorem, a całość oceniała komisja 
sędziowska. Każdy z uczestników mógł 
zdobyć maksymalnie 100 punktów.
Nasza wytypowana trójka: Agnieszka 
Sitek,  Artur Wróbel, Bartosz Koniecko 
poradziła sobie z zadaniem rewelacyjnie. 
Zdobywając łącznie 298 punktów na 300 
(1 punkt mniej od miejsca I) zapewniła 
sobie miejsce II.  

 

Sprawdzian udowodnił, 
że mimo wysokiego poziomu zadań oraz 
towarzyszącego stresu niepełnosprawni 
intelektualnie zawodnicy potrafią 
pokonać wszystkie przeszkody.

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
 
redaktor naczelny: Agnieszka Lewandowska
skład gazety: Agnieszka Lewandowska
redaktorzy: Anna Łebek Obrycka, Radosław Ignaciuk,
Robert Dubaj, Katarzyna Rykojć. 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych. 
Za treść nadesłanych materiałów odpowiadają ich autorzy.

STOPKA REDAKCYJNA

W 97 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w  mszy 
św. za Ojczyznę  uczestniczyły władze miasta, mieszkańcy 
Ornety, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ornecie i zespół 
„Ornecianie”. II część uroczystości odbyła się w sali Urzędu 
Miejskiego. Spotkanie otworzyły słowa wiersza w wykonaniu 
UTW w Ornecie: „Kiedy nagle las zaszumi, mowę sosny gdy 
zrozumiesz - To jest Polska”.  O godz.15.00 rozpoczął się 
Festiwal Piosenki Patriotycznej finansowany w ramach zadań 
publicznych z budżetu gminy Orneta, którego organizatorem 
tradycyjnie był ornecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Do 
konkursu zgłosiło się sześć zespołów i trzy solistki. Jury                         
w składzie: przewodnicząca p. Elżbieta Suchodolska - radna 
powiatowa i dyr. Biblioteki Publicznej, Joanna Glezman - 
pełnomocnik Marszałka woj. Warmińsko-Mazurskiego ds. 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, pan Ireneusz 
Popiel - Burmistrz Ornety, ks. Parafii prawosławnej - Radosław 
Kondraciuk oraz przewodniczący Rady Miasta - p. Józef Uzar, 
wysłuchało  trzech pieśni patriotycznych, w wykonaniu każdego 
uczestnika. Jury miało bardzo trudne zadanie.  Ostatecznie                      
I miejsce w konkursie zajęła Oktawia Bernaś, II miejsce Julia 
Zawadzka, III miejsce Szkoła Podstawowa w Bażynach.  
Nagrodą dla nich były dyplom i statuetki Festiwalu. Wyróżnienia 
w postaci dyplomów otrzymali: Natalia Zawadzka i Szkoła 
Podstawowa Nr 4. Poza konkursem zespół „Studentki” UTW 
wykonał przygotowane przez siebie utwory, które były dowodem 
polskiego trwania, które budzą wspomnienia rodzinnego domu               
i echa dawnych lat. „Musimy śpiewać i uczyć młodych tych 
pieśni, gdyż, jak mówi sentencja: Naród, który przestaje śpiewać, 
przestaje istnieć.” – podkreślają artyści. Na zakończenie 
uroczystości prezes UTW p. Jolanta Badyda pożegnała 
wszystkich życzeniem: „Żeby Polska była Polską” i zaprosiła 
wszystkich zebranych na „Patriotyczne śpiewanie” za rok. 

Dziękujemy wszystkim obecnym i wspierającym: władzom 
miasta, pracownikom MDK w Ornecie, Szkole Podstawowej                
Nr 1, gościom, dzieciom, mieszkańcom Ornety oraz uczestnikom 
festiwalu za przybycie i wspólne śpiewanie. 

Materiał nadesłany
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Orneckie Stowarzyszenie Wspierania osób Niepełnosprawnych w Ornecie wraz z Warsztatem Terapii 

Zajęciowej po raz IX zorganizowało Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

W imprezie uczestniczyło 6 placówek: ŚDS i WTZ 
z Henrykowa, PŚDS i ŚDS z Lidzbarka 
Warmińskiego, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym oraz WTZ z Ornety.

Tego szczególnego dnia z zaszczytem bawiliśmy 
gości specjalnych, osoby zaprzyjaźnione                         
z Warsztatami oraz rodziców podopiecznych. 
Zgodnie z hasłem przewodnim: DISCO LAT 60                        
i 70’ obowiązywały stroje i muzyka z tamtych lat. 
Po uroczystym rozpoczęciu balu przez Panią 
Kierownik Ewelinę Mieżaniec, zostały 
przeczytane życzenia od starosty Lidzbarskiego 
pana Jana Harhaja. Następnie każda z placówek 
zaprezentowała się w konkursie „Twoja twarz 
brzmi znajomo”.  Repertuar był bardzo szeroki, od 
polskiego „Wspomnienia” Czesława Niemena, 
„Prześlicznej wiolonczelistki” Skaldów, po 
zagraniczne Grease  czy YMCA. Uczestnicy 
swoimi występami przywołali wiele wspomnień               
i uśmiechu na twarzach obecnych.

W trakcie zabawy został rozstrzygnięty konkurs 
artystyczny na najciekawszą pacyfkę. Tu placówki 
wykazały się ogromną kreatywnością i fantazją. 
Można było podziwiać pacyfki  owijane włóczką, 
styropianowo –kwiatowe, z wykorzystaniem 
zdjęć oraz wykonane na oponie od motoru. To 
dowód na to, że wyobraźnia ludzka nie ma granic    
a  p o m y s ł o w o ś c i  n i c  n i e  s t o i  n a  
przeszkodzie.Całość uwieńczona była tańcami               
i poczęstunkiem. Przedstawiciele warsztatu                     
z Ornety przygotowali kroki Disco, które 
zaprezentowali obecnym gościom zachęcając  

SIŁA SREBRNEGO WIEKU
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów                  

w Ornecie mimo swej krótkiej działalności, bierze 

czynny udział w życiu miasta i gminy Orneta. 

Współpracuje z innymi stowarzyszeniami, 

zespołami oraz instytucjami kultury. W ostatnim 

czasie wzięło udział w uroczystości z okazji Święta 

Niepodległości, 19 listopada br. przedstawiciele 

związku wzięli udział w Uroczystej Sesji, na której 

zespół „Ornecianie” został uhonorowany tytułem 

"Przyjaciel Warmii". Działalność związku nie opiera 

się jedynie na uczestnictwie w uroczystościach                    

i imprezach, lecz również na organizowaniu 

wydarzeń na potrzeby swoich członków oraz innych 

osób zaprzyjaźnionych. Są to: wycieczki, spotkania 

towarzyskie i zabawy. Ostatnia z nich to Andrzejki, 

na której wszyscy bawili się doskonale!                              

W najbliższym czasie zaplanowano również Wigilię   

i Sylwester.

tym samym do włączenia się i wspólnego 
odtworzenia tańca. 

Bal przebiegł w przyjaznej i miłej atmosferze,                  
a uczestnicy w pełni i z zaangażowaniem uczcili 
swój dzień, jakże ważny dla nich.

Materiał nadesłany

Materiał nadesłany
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W niedzielny dzień, 15 listopada na terenie hali 
s p o r t o w e j  O S i R  O r n e t a  o d b y ł y  s i ę  
II Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Ornety.
Organizatorzy: OSiR Orneta, Urząd Miejski                                 
i Stowarzyszenie Reduta Orneta przygotowali dla 
miłośników strzelectwa możliwość sportowej 
rywalizacji  w tym jakże ciekawym sporcie.
Ku miłemu zaskoczeniu organizatorów na „starcie” 
stawiło się ponad 40 zawodników oraz 15 drużyn. 
Zawodnicy startowali w trzech konkurencjach: 
pistoletu pneumatycznego PPN10, karabinka PPK10 
oraz drużynowo. Szczególnie cieszy fakt, że wśród 
zawodników nie zabrakło młodzieży.Nagroda 
główna Grand Prix Zawodów, ufundowana przez 
Burmistrza Ornety, przypadła panu Markowi 
Rutkowskiemu, a pozostałe miejsca dla zawodników 
z Ornety oraz  Lidzbarka Warmińskiego.  Zawody 
pokazały, że w lokalnej społeczności drzemie 
olbrzymi potencjał strzelecki. Zarówno zawodnicy 
indywidualni jak i drużyny wykazały ogromne 
zacięcie i chęć rywalizacji. Wyniki świadczyły           
o dobrym poziomie zarówno wytrawnych strzelców 
jak i tych, którzy zaczynają nową przygodę. Na 
podkreślenie zasługuje liczne przybycie drużyn 
reprezentujących firmy i instytucje Ornety. Sprawne     
i bezpieczne przeprowadzenie imprezy możliwe było 
dzięki wsparciu  i ofiarności wielu organizacji i osób 
prywatnych.
Ornecka impreza to przede wszystkim towarzyskie 
spotkanie pasjonatów. Nie było, ani przegranych, ani 
wygranych. Takie imprezy to zachęta do aktywnego 

Strzelectwo sport dla wszystkich.

5 grudnia 2015 r. w Golubiu Dobrzyń rozegrany 

został Mikołajkowy Turniej Charytatywny. 

Zaproszenie do wzięcia udziału w tym turnieju 

otrzymali również zawodnicy drużyny piłki nożnej 

„Oldboye” Orneta. Ośrodek sportu i Rekreacji                      

w Ornecie pomógł w sfinansowaniu ich wyjazdu.                 

Z radością informujemy, iż zajęli oni I MIEJSCE 

walcząc z drużyną TVP Polska. Po wyrównanym 

finale (0:0) o ich zwycięstwie zdecydowały rzuty 

karne, kończąc wynikiem 2:1. 

W przerwie między rozgrywkami odbyła się 

licytacja sportowych fantów przekazanych na rzecz 

pomocy dla dwojga dzieci: Moniki i Łukasza. 

Z ostatniej chwli

spędzania czasu wolnego. Należy nadmienić, że od 
niedawna rozpoczęły się na hali sportowej OSiR 
Orneta treningi w strzelaniu z broni pneumatycznej 
prowadzane przez speców tej dziedziny sportu: pana 
Waldemara Olendera i Mirosława Kurendy. 
Organizatorzy liczą na rozwój sportu strzeleckiego  
w gminie. Oczywiście bez przychylności i wsparcia  
instytucji i osób prywatnych trudnym będzie 
osiągania wysokich wyników.
A orneckie tradycje zobowiązują. Już od XV wieku w 
mieście istniało Bractwo Kurkowe , które swoja 
historię zamknęło w połowie XX wieku. Czas jest 
więc by dalej rozwijać zamiłowanie mieszkańców ku 
strzelaniu. Być może wśród nich znajdą się następcy 
Józefa Zapędzkiego czy Renaty Mauer… któż to           
wie?
Wszystkim, którzy wsparli tą imprezę organizatorzy 
serdecznie dziękują.

Zlicytowana m.in. koszulkę Krzysztofa Jotko. 

Licytację poprowadził znany dziennikarz sportowy 

Rafał Patyra. Gratulujemy sukcesu!
Materiał nadesłany

Materiał nadesłany
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Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ornecie jest miejscem, 
w którym każdy z mieszkańców naszego miasta 
znajdzie dla siebie dyscyplinę sportu jaka go 
zainteresuje. Wśród nich można wymienić: piłkę 
nożną, badminton, karate, łucznictwo, brydż 
sportowy, aerobik, fitness, zumbę, a także taniec 
nowoczesny. Możemy zaoferować Państwu również 
siłownię. Staramy się szerzyć wśród naszego 
społeczeństwa zachętę do uprawiania sportu, by 
cieszyć się zdrowiem i radością z życia przez długie 
lata zgodnie z powiedzeniem „w zdrowym ciele- 
zdrowy duch”. 
Tradycyjnie jak co roku, jesteśmy organizatorem 
turnieju Halowej Ligi Piłki Nożnej. Do sezonu 
2015/2016,  k tóry  c ieszy s ię  ogromnym 
powodzeniem nie tylko wśród drużyn ale i kibiców, 
zgłosiło się 13 drużyn, które do końca lutego 2016r. 
będą rywalizować walcząc o trofea finałowe. 
Terminy rozgrywek, które rozpoczęły się                             
w listopadzie, oraz tabela wyników dostępne są na 
naszym funpage 'u ,  s t ronie  in te rne towej  
www.osirorneta.pl oraz na tablicach informacyjnych 
w hali.
Miłośnikom piłki siatkowej polecamy w tym roku 
cykl turniejów Grand Prix Ornety. Będzie to 
alternatywa dla Orneckiej Ligi Piłki Siatkowej. 
Pierwszy z nich – „Mikołajkowy Turniej” odbędzie 
się 13 grudnia 2015r. Regulamin, a także  kolejne 
terminy turniejów podawane będą na bieżąco na 
naszej stronie www.osirorneta.pl, oraz na funpage'u. 
Do historii przeszły wydarzenia sportowe, które 
miały miejsce w miesiącach jesiennych.
W październiku br. mieliśmy zaszczyt organizować 
Wojewódzkie Sztafetowe Biegi Przełajowe 
Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe 
Zespoły Sportowe, w których wzięło udział ok. 200 
zawodników. Przy współudziale Samorządu 
Wo j e w ó d z t w a  Wa r m i ń s k o - M a z u r s k i e g o                                  

i Ministerstwa Rolnictwa popularyzacja biegania 
wśród młodzieży szkolnej, jako jednej z głównych 
form masowej kultury fizycznej oraz umożliwienie 
młodzieży szkolnej spędzania wolnego czasu od 
nauki w atrakcyjny sposób, było głównym celem 
imprezy.   Za wzorowe przeprowadzenie zawodów 
przyznano nam organizację imprezy w kolejnych 
latach.
Miesiące jesienne rozpoczynają cykle rozgrywek                    
w dyscyplinach halowych. Dzięki bogatej bazie 
sportowej rozegrano Finał Mistrzostw Województwa 
w  P i ł c e  S i a t k o w e j  C h ł o p c ó w  S z k ó ł  
Ponadgimnazjalnych., którego organizatorem było 
Warmińsko – Mazurskie Zrzeszenie LZS                            
w Olsztynie. Popularyzacja gry w piłkę siatkową                  
w szkołach ponadgimnazjalnych oraz umożliwienie 
młodzieży szkolnej uczestnictwa w rozgrywkach 
sportowych na szczeblu województwa, to hasła coraz 
rzadziej spotykane. Wysokie koszty dojazdów na 
zawody zniechęcają samorządy do udziału, lecz 
Braniewo, Działdowo, Ostróda i Węgorzewo 
rywalizowały  ze sobą na najwyższym poziomie.
Na szczeblu powiatowym z kalendarza Szkolnego 
Związku Sportowego odbywają się imprezy 
sportowe, których organizatorami są ZSZ CKU                    
w Ornecie oraz ZSO w Ornecie. Dzięki bardzo dobrej 
współpracy ze szkołami Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Ornecie wspiera zaangażowanie i działania 
nauczycieli wychowania fizycznego fundując 
nagrody w turniejach. Liczymy na kolejne 
wydarzenia sportowe, o których będziemy mogli 
wspominać  w kolejnych artykułach.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
składamy Państwu życzenia spokojnych, zdrowych, 
radosnych i rodzinnych Świąt oraz pomyślności                      
w nadchodzącym Nowym Roku 2016!

Materiał nadesłany



WIGILIA MIEJSKA
10.01.2016 r. (niedziela)
10.00 - turniej strzelecki - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ornecie

16.00 - program artystyczny, koncerty, pokaz ognia - MDK w Ornecie 


