
Na poczatku było powitanie sąsiadów i  gości. Także kilka słów
o  projekcie "Nasze Osiedle - Święto Sąsiada.

Potem przeszliśmy do miejsca odsłonięcia tablicy. Zobaczcie, jak
było nas dużo! Nieprzeliczalne szeregi. . . Szli i  szli. . . A poważniej -
to prawdziwe święto społecznej aktywności orzyszan.

Rytuału odsłonięcia tablicy z  nazwą osiedla dokonał Burmistrz
Orzysza Zbigniew Włodkowski.

Wszystko stało się jasne, gdy na spotkaniu mieszkańców
przewodnicząca jury konkursowego pani Regina Marusińska od-
czytała protokół. Mieszkańcy osiedla, które dotychczas nazywano
różnie, a  najczęściej „przy kotłowni”, spośród kilku propozycji wy-
brali nazwę Zielona Dolina.

Zgromadzeni sąsiedzi, a  przybyła naprawdę liczna grupa, nie

kryli radości. Burmistrz Orzysza pan Zbigniew Włodkowski odsło-
nił tablicę z  nazwą osiedla, a  Przewodniczący Rady Miejskiej pan
Adam Myka posadził pamiątkowe drzewko. Było naprawdę uro-
czyście. Wielu zapamięta tę chwilę na długo. Na część nieoficjalną
naszego świętowania złożyło się kilka elementów, a  wśród nich np.
malowanie twarzy wszystkim chętnym, nie tylko maluchom, malo-
wanie na asfalcie, grillowanie, no i  dyskoteka. Spodobała nam się
ta uroczystość i  mamy nadzieję, że na stałe zagości na naszym
osiedlu, a  może zapoczątkowaliśmy coś, co podchwycą mieszkań-
cy innych osiedli? Byłoby miło.

Jest szansa, że przychylniej , z  uśmiechem patrzeć będziemy
na mijających nas sąsiadów. Zapewne też częściej usłyszymy są-
siedzkie pozdrowienie - dzień dobry, witam sąsiada.
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PRZECZYTAŁEŚ? PROSIMY - PRZEKAŻ JĄ INNYM!

ŚWIĘTO SĄSIADA
na osiedlu Zielona Dolina

SPOTKANIE SĄSIADÓW Projekt NASZE OSIEDLE - ŚWIĘTO SĄSIADA dofinaso-
wano ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Warmia
Mazury lokalnie.

Lokalnymi sponsorami byli: Eżbieta Darmofał, Krzysztof
Grądzki, Jolanta Rakowska, Zbigniew Włodkowski, MSAL, Stu-
dio Kosmetyczne Euforia, Usługi Stolarskie Hańczyc.

Działanie wspierało swoimi zasobami formalnymi, organi-
zacyjnymi, osobowymi i  finansowymi Mazurskie Stowarzyszenie
Aktywności Lokalnej .

Organizatorzy: Elżbieta Darmofał, Anna Długozima,
Krzysztof Grądzki, Regina Marusińska, Krzysztof Marusiński,
Jolanta Rakowska i  MSAL.

Specjalne podziękowania: Stowarzyszeniu Pomocy Dzie-
ciom i  Młodzieży w  Rucianem Nidzie, Lokalnej Grupie Działa-
nia "Warmiński Zakątek", sasiadom: Wacławowi Długozima,
Jarosławowi Gacioch, Pawłowi Gałązka, Kamilowi Leśniewskie-
mu, Łukaszowi Lubelskiemu, Krzysztofowi Miłosek, Jarosławo-
wi Rakowskiemu, Dariuszowi Smakosz, państwu Zychowicz.
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WIEŚCI ORZYSKIE
Nadanie nazwy upamiętniono posadzeniem drzewka podarowane-
go przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Orzysza Adama Myki.
Jakie to było drzewko? Piękna jarzębinka.

Były także rozmowy burmistrza z  mieszkańcami na tematy osiedla
i  miasta, czyli debata obywatelska.

Specjalnie uhonorowano osiedlowych seniorów. Poza wieloma
ciepłymi słowami wręczono też listy gratulacyjne i  kwiaty.

Na Święto Sąsiada przygotowano specjalny tort. Mniam, mniam...

Odśpiewano także hymn sąsiada. Wcześniej odpowiednio
śpiewanie przetrenowano. Jak dobrze mieć sąsiada! To nie tylko
tytuł piosenki, to także najprawdziwsza prawda.

Były zajęcia dla najmłodszych - malowanie buziaków. Ale
podstawiali buzie także starsi. . .

Za udział w  konkursie malowania na asfalcie można było otrzymać
świetne nagrody. Hitem były kauczukowe piłeczki.

A  potem było „grillowanie na skrzyżowaniu”, wieczorne spotkanie
mieszkańców i  tańce. Tego się nie zapomni.
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PRZECZYTAŁEŚ? PROSIMY
- PRZEKAŻ GAZETĘ INNYM

ŚWIĘTO SĄSIADA W  RYTMIE DISCO

Jak dobrze mieć sąsiada,
Jak dobrze mieć sąsiada,
On wiosną się uśmiechnie,
Jesienią zagada,
A  zimą ci pomoże
Przy węglu i  przy koksie
I  sama nie wiesz, kiedy
Ułoży wam rok się.

Gdy furę zmartwień,
kłopotów masz huk,
Do drzwi sąsiada
zapukaj puk, puk,
Gdy spotkasz wrogów
na drodze swej tłum,
Do drzwi sąsiada
zapukaj bum, bum.

Pożyczy ci zapałki,
Pół masła, kilo soli,
Wysłucha twoich zwierzeń,
Choć głowa go boli,

A  zimą ci pomoże
Przy węglu i  przy koksie
I  sama nie wiesz, kiedy
Ułoży wam rok się.

Gdy furę zmartwień,
kłopotów masz huk,
Do drzwi sąsiada
zapukaj puk, puk,
Gdy spotkasz wrogów
na drodze swej tłum,
Do drzwi sąsiada
zapukaj bum, bum.

Jak dobrze mieć sąsiada,
Jak dobrze mieć sąsiada,
On wiosną się uśmiechnie,
Jesienią zagada,
Pomoże ci w  rachunkach,
Pobawi się chmurami,
Choć tęskni za tą panią,
Co pachnie fiołkami.

Jednak, gdy zbliżał się ten wielki dzień - chyba mogę tak mówić - pomyślałam,
czemu nie, może warto wybrać się na tę fetę, upiekłam nawet ciasto.

Bardzo się cieszę, że tu jestem. Wszyscy świetnie się bawią, uśmiechają się do
siebie, rozmawiają. Doskonały pomysł z  tym świętem. Brawo organizatorzy! Mam na-
dzieję, że tak albo jeszcze huczniej będzie za rok. Podobnych wypowiedzi było więcej .
Nawet młodzież, której na osiedlu jak na lekarstwo, pozytywnie wypowiadała się na te-
mat imprezy. I  wcale nie dlatego, że tak wypadało, ale naprawdę było widać, że świet-
nie się bawią. Jedna z  seniorek, bardzo wzruszona mówiła, że jej ogromnie miło, że
cieszy się, bo ktoś pomyślał o  najstarszych mieszkańcach i  już nie czuje się taka samot-
na. Także goście zaproszeni na to osiedlowe świętowanie gratulowali pomysłu, dobrej
organizacj i, zgranej grupy ludzi, którym chce się coś robić. Mówili nawet, że być może
u  siebie spróbują zrobić coś podobnego.

Byłam sceptyczna.. .

Nie potrzebowaliśmy sali balowej , parkietu ani orkiestry. Wystarczył kawałek as-
faltu na ulicy Michała Kajki i  dobre humory biesiadników. Jak zawsze najtrudniejsze są
początki, więc pierwsi tancerze dość nieśmiało wychodzili na „parkiet”. Jednak nie trze-
ba było długo czekać i  para za parą zapełniliśmy wcale niemały kawałek ulicy. Bawili-
śmy się doskonale, nikt nie czuł się obco, wszyscy byliśmy u  siebie. Może trochę
przeszkadzaliśmy w  śnie niektorym sąsiadom z osiedla, bo zabawa zakończyła się grubo
po północy. Przepraszamy, dziękujemy za wyrozumiałość.

A  zatem do zobaczenia, a  właściwie do zatańczenia, za rok. Kto wie, może wtedy
rozpoczniemy świętowanie polonezem...

JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA
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W  piękne sobotnie przedpołudnie, 6 czerwca 2015 roku, spo-
ra grupa mieszkańców osiedla Zielona Dolina, zaopatrzona w  do-
bre humory, wyruszyła w  sześciokilometrową trasę do pierwszego
pola namiotowego w  Rząśnikach. Przekrój wiekowy uczestników
rajdu był imponujący: od trzylatka do osób 50 plus.

Na końcu grupy jechała samochodem aktywna mieszkanka
naszego osiedla - p. Ela Darmofał, która wiozła prowiant na biesia-
dę nad jeziorem.

Po przybyciu do wyznaczonego celu rozpalono ognisko.
Przed pieczeniem kiełbasek czekała na uczestników rajdu gorąca
kawa i  herbata, zimne napoje oraz pączki i  ciasteczka. W  między-
czasie zorganizowano dla najmłodszych uczestników konkurs z  na-
grodami ze znajomości legend o  Orzyszu.

Wspólne pieczenie kiełbasek i  rozmowy przy ognisku stały
się przyczyną do zawarcia nowych znajomości. Podczas całej wy-
prawy była piękna, słoneczna pogoda, która zwiastowała nadcho-
dzące lato. Niektórzy z  uczestników rajdu skusili się na moczenie
nóg w  jeziorze. Wszyscy uczestnicy wyprawy udali się do domów
w  doskonałych humorach z  chęcią na kolejne wyjazdy.

Do kina, do galerii. . .

Grillowanie
na skrzyżowaniu

Nie mają racj i ci, którzy zamykają się ze swoimi kłopotami, stro-
niąc przy tym od znajomości na swojej i sąsiedniej ulicy. Bliższemu
poznaniu się służył także wspólny wyjazd integracyjny do sąsiedniej
miejscowości. Mamusie z najmłodszymi i dzieci nieco starsze byli w
kinie na filmie 3D Minionki. Dorośli zwiedzili galerię handlową Bra-
ma Mazur.

Nie szkodzi, że byliśmy tam nie pierwszy raz. Nie szkodzi, że nic
nie kupiliśmy. Za to rozmawialiśmy w czasie podróży, wypiliśmy
kawę wymieniając poglądy, byliśmy razem. Czasem warto.. .

Każdy miał prawo już zgłodnieć. Widać było, że potrawy
z  rusztu cieszyły się wielkim powodzeniem, gdyż coraz więcej
osób gromadziło się przy grillu. Pieczone były kiełbaski, kaszanka,
kiszka ziemniaczana oraz karkówka i  boczek. Podczas jedzenia
tych smakołyków duże wzięcie miały ogórki małosolne.

Grillowaniem zajęli się Krzysztof Grądzki i  Dariusz Sma-
kosz. Jednak to nie ci sąsiedzi wyróżniali się przy przyrządzaniu
smakołyków. Prym w  tym wiódł zaledwie 13-letni Jaś Smakosz.
Jego wiedza na temat grillowania i  sam sposób pieczenia były im-
ponujące. Jaś wszystkich bardzo pozytywnie zaskoczył. Widać, że
są już następcy do organizowania kolejnych spotkań sąsiedzkich na
naszym osiedlu.

RAJD ROWEROWY




