OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

Obywatelska inicjatywa lokalna

nazwa podmiotu

Mieczysław Sztabiński

dokładny adres

Ul. Wileńska , 19-500 Gołdap

gmina

Gołdap

powiat

Gołdapski

województwo

Warmińsko - Mazurskie

telefon

87 615 07 67

adres strony internetowej

Nie dotyczy

faks

Nie dotyczy

adres e-mail

Nie dotyczy

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):
 w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne
 w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców
 zebraniach wiejskich i sołectwach
 w organizacjach pozarządowych
 nieformalnych grupach obywatelskich
x indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):


realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych

X

działalność charytatywna i opiekuńcza

X

działalność edukacyjna i wychowawcza

X

działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej

X

działalność na rzecz podniesienia warunków życia

X

działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
Pan Mieczysław Sztabiński jako Prezes Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Gołdapi zasłużył się dla swoich podopiecznych
i wszystkich mieszkańców tego miasta jako promotor wielu działań kulturalnych, wielki
patriota, autor wielu artykułów na temat naszej społeczności i historii II wojny światowej.
Mimo swojego wieku (ukończone 90 lat), wykazał dużą inicjatywę, ambicję, kompetencję
która na długo pozostanie w naszej pamięci.

5. Opis działań
Pan Mieczysław Sztabiński od września 2009 do września 2013 roku był Prezesem Związku
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Gołdapi.
Obecnie jest Sekretarzem tej organizacji, jednak i tak wykonuje wszystkie obowiązki
prezesa. Przez ten okres działalność Koła i samego Prezesa była bardzo aktywna, mimo tego,
że Pan Sztabiński we wrześniu 2013 roku ukończył 90 lat. Co roku organizował Dzień
Weterana w powiecie pozyskując wsparcie i patronat Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,
Burmistrza Gołdapi i Starosty Gołdapskiego. Z tej okazji zapraszał na uroczystość kilkaset
osób – członków ZKRP i BWP, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, gminy,
pracowników administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli wojska ku czci osób
poległych w czasie II wojny światowej. Podczas uroczystości odznaczał mieszkańców
powiatu medalami za zasługi dla ZKRPiBWP (osoby, z którymi Związek współpracował,
które merytorycznie czy finansowo wspierały organizację) oraz najwyższym odznaczeniem
za wybitne osiągnięcia dla Związku Kombatantów.
Współpracował ze wszystkimi szkołami w mieście (3 podstawowe, Liceum
Ogólnokształcące) chodząc na lekcje żywej historii z bogatymi zasobami zdjęć. Pan
Mieczysław posiada bogatą wiedzę na temat wojny, którą sam przeżył, okresu
przedwojennego i powojennego. Wiedzą tą chętnie dzieli się z innymi. Wyróżnia się
wspaniałą pamięcią. Swoje wspomnienia, a także wydarzenia bieżące publikuje w
miesięczniku „Polsce Wierni”. Jest doskonałym autorem wielu artykułów tego miesięcznika.
W gazecie promuje działalność swojej organizacji, którą przez kilka lat zarządzał, ale przede
wszystkim rozsławia naszą małą społeczność lokalną – Powiat Gołdapski.
Pan Mieczysław, oprócz szkół nawiązał współpracę z innymi jednostkami np. Starostwo
Powiatowe w Gołdapi, Urząd Miejski, jednostka wojskowa, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, Dom Kultury, lokalne media (czasopisma i portale internetowe), kościoły, Fundacja
Rozwoju Przedsiębiorczości Lokalnej w Gołdapi.
Organizował spotkania opłatkowe, gdzie zapraszał władze samorządowe, „przyjaciół”
ZKRPiBWP i swoich członków. Osobiście pozyskiwał sponsorów na realizację tego
przedsięwzięcia.
Działalność Gołdapskiego Koła ZKiBWP szybko nabrała rozpędu i zaczęła się wyróżniać nie
tylko na szczeblu lokalnym ale także na szczeblu wojewódzkim. Prezes Mieczysław
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Sztabiński został doceniony przez swoich zwierzchników, a jego Koło było najlepsze w
województwie. Pan Sztabiński prowadził, rozliczał, przygotowywał sprawozdania
kombatantów z Gołdapi, a od jesieni 2013 roku przejął jeszcze Koło z Olecka, gdyż w tamtym
powiecie nie było osób chętnych do jego prowadzenia.
Doskonale orientował się w sytuacji swoich podopiecznych, odwiedzał ich w środowiskach
rodzinnych. Skutecznie załatwiał formalności odnośnie przyznania dodatkowych świadczeń
(od Zarządu Głównego) schorowanym członkom organizacji (na rehabilitację, na leczenie
itp.).
Nieoceniona jest jego działalność i wkład w upamiętnienie wojennych losów Polski. Na jego
wniosek Rada Miejska – główne rondo w mieście nazwała im. Związku Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Pan Mieczysław założył
i prowadził kronikę Związku, w której bogato są ilustrowane i opisywane wszelkie działania
jego i Związku.
Życiorys Pana Mieczysława jest bardzo bogaty w obszarze inicjowania działań dla dobra
społeczeństwa, np. założenie w Gołdapi Koła Żeglarskiego, budowa anteny telewizyjnej.
Od wczesnych lat młodzieńczych piastował ważne z punktu widzenia społecznego funkcje
i wszędzie odnosił sukcesy.

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
W efekcie działalności Pana Mieczysława Sztabińskiego mieszkańcy dowiedzieli się
o organizacji i poznali zakres zadań ZKRPiBWP.
Uczniowie – ok. 600 mieli możliwość „na żywo” wysłuchać relacji z wydarzeń związanych
z okresem przedwojennym, wojennym oraz z etapu odbudowywania Gołdapi po wojnie.
Poprzez pisanie artykułów do miesięcznika „Polsce Wierni” o Gołdapi mogli przeczytać
wszyscy mieszkańcy Polski.
Pamięć o działalności Pana Sztabińskiego pozostanie nie tylko w prowadzonej przez niego
kronice i w nazwie ronda, ale w naszych sercach, które zaraził swoim optymizmem, radością
życia, miłością do Polski, do jej historii.

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Pan Mieczysław Sztabiński swoje działania finansował z dochodów ze składek
członkowskich swoich podopiecznych, pozyskiwał także wsparcie finansowe z Fundacji
Rozwoju Przedsiębiorczości w Gołdapi, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, ze Starostwa Powiatowego w Gołdapi oraz z Urzędu Miejskiego. W
organizację przedsięwzięć byli również zaangażowani dyrektorzy i kierownicy niektórych
jednostek, którzy np. prowadzili imprezy, przygotowywali części artystyczne itp.
Pomieszczenia gdzie odbywały się różne spotkania to między innymi: dom kultury, szkoły,
sala sesyjna urzędu miasta, sala związku.
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8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Nie.

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu.
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