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STAWIGUDY

Niezłomność i odwaga
ocaliły Panią Barbarę

Smog - nowy
wróg człowieka

Po wybuchu II wojny Pani
Irena została łączniczką.
Praca ta polegała na przenoszeniu wiadomości z miejsca do miejsca. Od osoby do
osoby. Łączniczka nie mogła
wiedzieć za dużo, ponieważ
w razie wpadki cała akcja mogłaby się posypać.
W 1942 roku gdy zaczęły
się tworzyć oddziały partyzanckie, pani Baranowska,
działająca pod pseudonimem
Baśka, zrezygnowała ze swojej pracy w mieście i została
łączniczką między Wilnem
a nowo utworzoną w celu
odcięcia drogi cofającym się
z ZSRR Niemcom szóstą brygadą, do której wstąpił jej brat.
Zdrada
W 1944 roku gdy przyszło

wyzwolenie ze strony Rosji,
oddziały partyzanckie nie
wiedziały, co dalej robić - czy
walczyć przeciwko ZSRR, czy
sprzymierzyć się z nimi. Dlatego komendant Aleksander
Krzyżanowski udał się do Wilna na spotkanie z władzami
Armii Czerwonej, aby tę kwestię omówić. Niestety, wraz
z szefem sztabu został oszukany i aresztowany. Reszta
partyzantów
zgrupowania
była w umówionym miejscu.
W czasie oczekiwania na
odpowiedź z Wilna odbywały
się pokazy partyzantki dla oficerów radzieckich. Pani Irena
stojąca obok Rosjan zauważyła w ich twarzach ogromną
nienawiść i zazdrość dla bardzo dobrze zorganizowanej
szóstej brygady. Niedługo
później przyszło zaproszenie
dla wszystkich dowódców do
sąsiedniej wsi, bo tam miała
przyjść odpowiedź z Wilna.
Zostali oni podstępnie otoczeni i wzięci do niewoli. Reszta
partyzantki
zawiadomiona
o tym incydencie skryła się
w Puszczy Rudnickiej. Nie
mając jak wykarmić kilku tysięcy ludzi w puszczy, zdecy-

dowano o zwolnieniu wszystkich z przysięgi wojskowej.
W ten sposób każdy mógł
zdecydować o pozostaniu
w oddziale, powrocie do Polski, przejściu do cywila. Pani
Irena zdecydowała o pozostaniu w armii.
PrZePrawa
PrZeZ
granICę
Pewnego razu Pani Baranowska dostała misję przedostania się do Polski z ważnymi wytycznymi do dowództwa
Armii Krajowej. Szła razem
z koleżanką, marynarzem
i komendantem dwunastej
brygady. Na granicy spostrzegli, że funkcjonariusze NKWD
przeszukują wszystkich mężczyzn. Pani Irena wzięła rewolwer komendanta do torby,
a koleżanka do plecaka karabin automatyczny. Niestety,
obie kobiety zostały wzięte
do kwatery na przeszukanie.
Baśka, korzystając z okazji, wyskoczyła przez okno
wprost na żołnierza rosyjskiego. Używając podstępu,
uciekła i jechała rowem bez
butów, aby psy nie mogły złapać tropu. Zgubiwszy pogoń,
przespała się w stogu siana,

a następnego dnia dotarła do
swoich oddziałów w Puszczy
Nackiej. Za wyjątkową odwagę podczas ucieczki z posterunku została nagrodzona
Krzyżem Walecznych.
roZStrZeliwanie
Pani Baranowska miała za
zadanie przywieść rannego
żołnierza z puszczy do szpitala. Nagle z lasu wyskoczyli
Czerwonoarmiści. Otoczyli
ich, aresztowali i zabrali do
kwatery. Rosjanie kazali Pani
Irenie przyznać się, że
jest łączniczką. Baśka jednak niezłomnie
twierdziła ,iż jest tylko chłopką, która
jedzie na wymianę
towarów. Bolszewicy nie wierzyli
jej. Postawili nad
rowem i dali trzy
minuty na zastanowienie się i przyznanie do prawdy albo
rozstrzelanie.
Boha-

terka, jak sama wyznaje,
cieszyła się z perspektywy
szybkiej, bezbolesnej śmierci. Znała przecież tortury, takie jak obdzieranie żywcem
ze skóry, miażdżenie palców
drzwiami, itp., którym poddawane były inne łączniczki. Po
wyznaczonym czasie podszedł żołnierz i uderzył Panią
Irenę pięścią w twarz. Niezwykła niezłomność i odwaga
ocaliła Panią Baranowską.
Jan Czaczkowski
Mateusz Leleń

Wielokrotnie przekroczone normy stężenia różnego
rodzaju pyłów w powietrzu.
Maski antysmogowe wykupywane „na pniu” przez
przerażonych
mieszkańców miast. Smog opanował
w lutym niemal cały kraj.
Problem, który do tej pory
spędzał sen z oczu wyłącznie mieszkańcom Krakowa
czy Katowic, w tym roku
stał nie problemem nas
wszystkich. Czy ludność
Warmii i Mazur także ma
powody do zmartwienia?
Czytaj na str. 2

Inwestycje
w gminie
Stawiguda
Przebudową ulic Rumiankowej oraz Jeziornej
w Bartągu, dokończenie
budowy filii Szkoły Podstawowej w Rusi w miejscowości Bartąg. To tylko
niektóre inwestycje zaplanowane przez na ten rok.
Sprawdziliśmy jak wygląda
plan inwestycji gminy Stawiguda.
Czytaj na str. 5

Wysokość
podatków
lokalnych
w 2017 roku
Sprawdziliśmy wysokość
stawek podatkowych na
2017 rok. Co się zmieniło,
kto zapłaci więcej, a kto
mniej?
Czytaj na str. 7

Dzień Kobiet
w Stawigudzie

Fot. Radio Olsztyn

rzed wojną Pani
Irena mieszkała
piętnaście kilometrów
od Wilna na tak zwanych
działkach wojskowych.
Były to majątki ziemskie
nadawane oficerom
biorącym udział
w I wojnie światowej,
takim jak ojciec pani
Baranowskiej.
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To już tradycja. Tak jak w zeszłym roku, tak i kilka dni temu, na wiosnę, młodzi dziennikarze odwiedzają
panią Irenę Tyman, urodzoną w małej miejscowości pod Wilnem, dziś mieszkającą w Stawigudzie
skromną bohaterkę czasów wojny i lat powojennych. Opowiada nam kolejny rozdział swojej historii

P

Publiczne Gimnazjum
im. Olimpijczyków Polskich
w Stawigudzie

Irena
Tyman

Tegoroczne
obchody
Dnia Kobiet w gminie Stawiguda zapowiadają sie
imponująco. Uroczystości
rozpoczną się 8 marca o
godz. 17 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stawigudzie. Gwiazdą wieczoru będzie Darek Bernatek.
Czytaj na str. 7
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S

zkoła
Podstawowa
w Stawigudzie w akcji „Extra szkolna stołówka
z Delmą Extra!”
Szkoła Podstawowa zgłosiła się do programu, w którym główną nagrodą jest remont stołówki. Zwycięstwo
zależy tylko i wyłącznie od
osób biorących udział w głosowaniu internetowym.
Zapraszamy
więc
do
wsparcia
naszej
szkoły
w programie Delma Extra
Stołówka, który trwa do 31
maja. Poniżej zamieszczamy
link do strony, poprzez którą

można oddać swój głos. Każdy z Państwa może głosować
codziennie, wybieramy województwo warmińsko-mazurskie – Szkołę Podstawową
w Stawigudzie, następnie
należy tylko wpisać swój adres mailowy i potwierdzić link
aktywacyjny otrzymany w poczcie elektronicznej. Liczymy
na Państwa głosy i z góry
dziękujemy za wsparcie! https://www.extrastolowki.pl/#glosuj
głosujemy codziennie –
im nas więcej tym lepiej!

Fot. Urząd Gminy

OSP w Stawigudzie
zaprasza w swoje szeregi

strażacy OsP stawiguda na dniu kobiet.

W

ciągu ostatnich kilku lat Ochotnicza Straż Pożarna
w Stawigudzie nie próżnowała. Oprócz nowych sprzętów ratowniczo-gaśniczych OSP powitała nowych druhów.
Począwszy od 2011r, w którym zakupiono ciężki zestaw
ratownictwa drogowego, znakomitej jakości sprzęty hydrauliczne w wielkim stopniu pomagające strażakom przy wykonywaniu ich pracy. Wraz z postępem technicznym, sprzęty, jak
i samochody muszą być coraz to bardziej nowoczesne. Stawigudzka straż jest pewna, że sprzęt jakim dysponuje i jakiego używa jest w stanie sprostać najwyższym wymaganiom.
Na wyposażeniu OSP jest agregat prądotwórczy, wyciągarka
elektryczna, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, armatura wodno
-pianowa, wentylator oddymiający i inny drobniejszy sprzęt
wykorzystywany podczas działań ratowniczo-gaśniczych, kamera termowizyjna ułatwiająca pracę strażaka-ratownika np.
w zadymionym pomieszczeniu lub detektor wielogazowy używany przykładowo przy zdarzeniach związanych z tlenkiem
węgla. W 2015r zakupiono nowoczesny ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy.
OSP to nie tylko sprzęt, ale przede wszystkim ludzie.
- Dbamy o pełne wyposażenie naszych strażaków. Wszyscy
druhowie posiadają nowe hełmy, nowe buty, nowe ubrania
bojowe, rękawice, kominiarki strażackie, tak aby każdy bez
obaw mógł wykonywać swoje obowiązki - mówi Przemysław
Wąsiewski.
ZaPrasZamY
Wszystkich zainteresowanych działalnością w OSP zapraszamy na piątkowe spotkania, na których można zapisać się
do drużyny. Zapisy trwają cały czas i zawsze są wolne miejsca. Zapraszamy na oficjalną stronę OSP Stawiguda www.
ospstawiguda.pl oraz na profil facebookowy OSP Stawiguda,
gdzie można na bieżąco obserwować działania Ochotniczej
Straży Pożarnej w Stawigudzie.
klaudia nowosielska

SMOG !!!
Cywilizacyjny wróg
współczesnego człowieka

C

hyba każdy chciałby
żyć na czystej
planecie, w czystym
mieście lub miasteczku,
oddychając czystym
powietrzem. Ostatnio
bardzo często jest
poruszany temat smogu.

CO tO jest smOg?
Jest to bardzo niekorzystne zjawisko w przyrodzie.
Powstaje ono, gdy połączymy skutki działalności człowieka, np. dym z fabryk,
spaliny samochodów, z dużą
mgłą i brakiem wiatru. Smog
utrzymuje się na terenie
miast i dużych okręgów
przemysłowych.
ZagrOżenie
dla ludZi
Smog jest bardzo szkodliwy dla organizmu, ponieważ
związki chemiczne i pyły, które są składem tego niechcianego zjawiska, mogą spo-

wodować zapalenie oskrzeli,
paraliż układu krwionośnego
lub wywołać astmę.
smOg w stawigudZie
i OkOliCaCh
Przeważnie na terenie
małych wsi, takich jak Stawiguda, smog nie występuje. Na początku stycznia
bieżącego roku Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska określił poziom smogu
w Olsztynie jako przekroczony. Jednak teraz już nie
mamy się czego bać, ponieważ w Ostródzie i w Olsztynie stan smogu jest obecnie
oceniany jako znikomy.
smOg w POlsCe
Według Światowej Organizacji Zdrowia 33 z 50 miast
w Unii Europejskiej o największym stężeniu smogu znajduje się na terenie Polski. Są
pośród nich takie miasta jak
Żywiec, Pszczyna, Rybnik,
Kraków i Nowy Sącz.

Poziom smogu można kontrolować za pośrednictwem aplikacji do po poprania na telefon.

Aby było bezpieczniej w Pluskach
26

stycznia
w Pluskach
odbyło się zebranie
wiejskie, którego
tematem przewodnim
było bezpieczeństwo.

Rada
Sołecka,
Stowarzyszenie
Miłośników
Plusk, przedstawiciele OSP
i mieszkańcy spotkali się
z przedstawicielami Policji.
Na zebraniu wiejskim po-

Fot. J.Reisenberg

Szkoła w Stawigudzie
w akcji „Extra szkolna
stołówka z Delmą Extra!”

jawił się Komendant Komisariatu Policji w Olsztynku
– pan Adam Kaczmarczyk
oraz dzielnicowy z Komisariatu Policji w Stawigudzie –
Andrzej Chojnowski. Wsparcia ze strony Urzędu Gminy
udzielił także Jacek Kubala.
Częste podpalania i pożary
w Pluskach bardzo niepokoją mieszkańców i gości
tej miejscowości. Podczas
spotkania padło wiele cieka-

wych i realnych pomysłów,
które mogłyby podnieść
poziom
bezpieczeństwa.
Poruszono także sprawę
bezpieczeństwa na drogach
dojazdowych do Plusk. Dużym problemem są auta zaparkowane w miejscach niedozwolonych, mimo że ulice
są oznakowane „zakazem
parkowania”. Stąd też apel
do kierowców, by nie parkowali samochodów na po-

boczu wzdłuż posesji hotelu
Warmia Park oraz w sezonie
letnim w centrum wsi, utrudniając przejazd służbom ratunkowym i mieszkańcom.
Serdecznie dziękujemy za
spotkanie i prosimy o częstsze „odwiedziny” patrolu policyjnego w sołectwie Pluski
-Rybaki.
justyna reisenberg

sołtys justyna reisenberg i goście na spotkaniu w Pluskach.
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Absolwent na medal
* Chodziłaś do gimnazjum od 2005 do 2008 roku.
Jak wspominasz tamten
trzyletni okres?
- Super. Społeczność szkolna tworzyła taką rodzinną atmosferę, której już później nie
było ani w liceum, ani później
na studiach.
* A jak wspominasz pracowników placówki?
- To był chyba jeden z największych plusów tego gimnazjum. Moim wychowawcą
była p. Filipiak. Miałam przez
te trzy lata trzech nauczycieli języka polskiego, m.in. p.
Annę Stokłos. Do nauczycieli,
którzy do tej pory zapadli mi
w pamięć, można zaliczyć p.
B. Chodorską, p. B.Chodnicką czy p. M. Wolszczak.
* Jakiś ulubiony nauczyciel?
- Spodziewałam się tego
pytania. Nie chcę wymieniać
żadnego. Wszyscy tworzyli
taki zgrany zespół. To było
stosunkowo małe gimnazjum,
więc każdy każdego znał.
* Ulubiony przedmiot?
- Wtedy dużo uczyłam się
geografii. Koniec końców
kontynuowałam naukę na
profilu biologiczno-chemicznym, teraz studiuję medycynę. Geografia nie była mi
później tak potrzebna jak
chemia i biologia. Był dobry
nauczyciel, dlatego lubiłam
ten przedmiot. Chociaż jak
tak na to teraz patrzę, to nie
było takie bez sensu, bo moją
największą pasją są podróże.
* Mogłabyś rozwinąć temat podróży?
- Dużo podróżuję. Zwiedziłam całą Europę „wzdłuż
i wszerz”. Jedna z moich
podróży odbyła się „autostopem”. Byłam już wtedy dorosła. Przez miesiąc zwiedziłam
wiele miejsc, m.in. Albanię.
Trwało to miesiąc. Spędziłam
ok. trzy dni w każdym państwie. To była taka młodzieńcza, szaleńcza podróż
* Załóżmy, że masz moż-

Wspomnienia, dalsze plany, podróże…
- rozmawiamy z absolwentką
Publicznego Gimnazjum
w Stawigudzie – Joanną Kardaś.

Joanna Kardaś w trakcie swojej podróży.

liwość powrotu na trzy lata
do gimnazjum. Bierzesz to
„w ciemno”?
- Na pewno. Tam było super. Nie ukrywam miałabym
wszystko na miejscu. Mieszam blisko gimnazjum. Potrafiłam wyjść z domu, usłyszeć dzwonek, zamykając
drzwi i zdążyć na lekcje. Gdy
szkołę masz w Olsztynie, to
nie jest to samo. Przez to, że
chodziłam tu do gimnazjum,
znałam lepiej innych ludzi.
* W czym ci pomogło gimnazjum? Czego nauczyło?
- Nie wyobrażam sobie
życia bez tego gimnazjum.
Po zakończeniu tego etapu
dostałam się do dobrej szkoły. Gimnazjum integrowało.
Były różne wyjazdy, nocowania…, ale i rozwiało. Były
różne kółka. Najlepiej chyba
wspominam koło biologiczne
pod opieka pani Chodorskiej.
Jednymi słowy gimnazjum
nauczyło mnie zaangażowania i inicjatywy. Dużo mi dały
również wymiany zagraniczne. Nauczyły mnie otwartości
na świat.
* Mówiłaś o dobrej szkole
ponadgimnazjalnej. Możesz
coś więcej opowiedzieć?
- Naukę kontynuowałam

w Olsztynie. Wybrałam Liceum Ogólnokształcące nr 2,
które jest uważane za jedno
z najlepszych. Wielu absolwentów (w tym ja) poszło na
medycynę. Jestem na V roku
medycyny na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Nie
żałuję żadnego kroku w mojej
edukacji.
* Jakieś sukcesy?
- Bardzo dobrze poszły mi
testy gimnazjalne. Jednak to,
co zaczęło się w gimnazjum
miało swoja kontynuację.
Chociażby profil klasy. W gimnazjum miałam profil niemieckojęzyczny. Później wybrałem
niemiecki jako drugi język w liceum. Wyjechałam później na
rok do Niemiec, gdzie przez
12 miesięcy szlifowałam swoje umiejętności językowe.
Dużo się udzielałam w gimnazjum, a teraz to procentuje.
Zaczęłam działać w organizacji studenckiej. Tam robiłam
„coś” dla ludzi. Na przykład
mierzenie cukru w galeriach
handlowych. Teraz jestem
w zarządzie oddziału. To mi
pozwoliło wyjechać na praktyki do Tunezji w zeszłym roku.
W tym wyjeżdżam do Indonezji, właśnie dzięki tej organizacji. Gimnazjum to jest

dobry czas na naukę przedsiębiorczości, inicjatywy czy
zaangażowania.
* Czym zamierzasz się dalej zajmować?
- Zamieram zostać lekarzem, pomagać innym.
* Wspominałaś o podróżach, ale czy masz jakieś
inne pasje?
- Uwielbiam oglądać filmy.
Lecz aktywność fizyczna też
sprawia mi radość. Tak jak
wcześniej wspominałam, organizacja studencka to również swego rodzaju pasja.
W gimnazjum dużo tych pasji
powstawało i wszystkie mają
swoją kontynuację to dziś.
* Masz jakieś rady dla
obecnych uczniów gimnazjum?
- Angażować się, robić, to
co się lubi, co nas interesuje.
To później procentuje. Tak naprawdę wiem, że dużo osób
się ze mną nie zgodzi, ale
nauka nie jest najważniejsza.
Samorealizacja ma większą
wartość. Robić coś dla ludzi,
wyjść do nich i działać. Nie
siedzieć tylko w książkach
czy grać na komputerze.
* Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał
Mikołaj Łabanowski

Aktywny Senior
W trzeciej odsłonie cyklu „Aktywny Senior”
rozmawialiśmy Janem Mackiewiczem –
mieszkańcem Plusk, Przewodniczącym
Rady Gminy Stawiguda w latach 2010-2014
* Kim według Pana jest
Senior?
- Według mnie senior
to osoba w starszym wieku w dość dobrym stanie
zdrowia. Osoba ta ma dużo
czasu na swoje hobby, zainteresowania i czynności, na
które normalnie nie zawsze
bywa czas.
* Czy uważa się Pan za
seniora?
- Tak i nie. Nadal jestem
osobą pracującą, ale trochę
czuję się już jak senior. Można powiedzieć, że jestem
kandydatem na Seniora.
* Czym się Pan zajmuje
na dzień dzisiejszy?
- Jestem pracownikiem
Departamentu
Kontroli
Urzędu Marszałkowskiego.
Sprawdzam, czy dobrze
funkcjonuje Urząd Marszałkowski.
* A największe sukcesy
życiowe?
- Muszę wymienić to, że
zamieszkaliśmy wśród wielu
jezior, lasów łańskich. Moim
sukcesem jest też to, że rozwijam zdolności naturoterapii. Tym się teraz zajmuję.
* Dobrze wspomina Pan
pracę w Radzie Gminy Stawigudy?
- Bardzo dobrze, był to
jeden z najważniejszych
momentów mojego życia.
Pamiętam, jak mówiono, iż
mam zaszczyt przewodniczyć Radzie Gminy, o której

mówi się, że jest największa na świecie, bo zaczyna
się w Ameryce, a kończy na
Rusi.
* Jak wspomina Pan Stawigudę z dawnych lat?
- Jest to pytanie w stylu
„jak policzyć niepoliczalne”.
Wspominam bardzo dobrze.
W pamięci pozostaną mi
komentarze turystów, którzy
przyjeżdżali na wypoczynek na łono natury i byli pod
ogromnym wrażeniem obserwując, jak szybko zmienia się Stawiguda.
* Elementem tego postępu jest też rozwój technologii. Jak postrzega Pan
ten proces?
- Według mnie jest to dobre wyłącznie narzędzie.
Należy pamiętać, iż nie zastąpi nam to bogactwa wewnętrznego człowieka, czy
na przykład nie zastąpi nam
własnego myślenia. Lecz
maszyna popełnia mniej błędów, niż człowiek, dlatego
dobrze, iż coraz częściej zaczyna je się stosować.
* A dzisiejsza młodzież?
- Patrzę na nich z nadzieją, ale jest mi ich szkoda –
tak wielu z nich uzależnia się
od platform społecznościowych. Dla mnie jednak to
niezwykle osoby empatyczne i z poczuciem humoru.
* Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał
Oskar Maguda

B

yło to pewnego lutowego wieczoru. O
godz.18:00 pojechałem do
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Stawigudzie na cotygodniowe spotkanie.
Po 20:00 zadzwoniłem do
wujka i poprosiłem, żeby po
mnie przyjechał. Wracając
do domu, zauważyłem przy

drodze stojący rower i leżącego człowieka. Poprosiłem
wujka, żeby się zatrzymał.
Podszedłem do mężczyzny i
przekonałem go, aby wszedł
do samochodu. Okazało się,
że to nie alkohol (jak można było na początku sądzić)
jest powodem jego stanu.
Wezwałem pomoc, która

przyjechała po krótkim czasie. Ratownicy powiedzieli,
że zabierają go do szpitala i tam będą diagnozować
przyczyny jego złego stanu.
Wszystko, co mogłem zrobić, to odprowadzić jego rower do domu. Dzisiaj wiem,
że napotkany przeze mnie
mężczyzna cierpi na choro-

bę serca, która objawiła się
właśnie tego wieczoru. Za
kilka dni będzie miał wstawiany stymulator serca,
który mam nadzieję pozwoli
mu uniknąć podobnego zdarzenia w przyszłości. A ja
jestem szczęśliwy, że uratowałem życie człowiekowi.
Jakub

Fot. GOK

Łatwo jest zostać bohaterem...
Jan Mackiewicz – przewodniczący Rady Gminy Stawiguda
w latach 2010-2014 w trakcie spaceru po Pluskach
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Miodówko nie leży nad jeziorem
- jezioro jest w jego środku
24 lutego w Galerii Stary Ratusz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie odbył się wernisaż wystawowy
autorstwa Łukasza Zedlewskiego pod tytułem „Panorama Miodówka”

N

Zmaganie się z miejscem,
w którym żyję, jest elementem mojego malarstwa od
zawsze. W Panoramie próbuję objąć większą całość,
pokazać, że Miodówko nie
leży nad jeziorem − jezioro
jest w jego środku.
Łukasz nie jest jednak
dokumentalistą, mówi. - Obserwacja to punkt wyjścia do
malarskich rozwiązań. To, co
widzę i odczuwam, zmienia
się w język malarstwa − plamy, rytmy, fakturę, światło.

Fot. zbiory własne

a wystawie
prezentuję mój
największy obraz.
„Panorama Miodówka”
składa się z 11 części
o łącznej długości 12
m i wysokości 130 cm.
Widok ukazuje moją
rodzinną miejscowość
w popołudniowym
świetle przełomu lata
i jesieni. – opowiada
o wystawie autor.

ŁUKASZ ZEDLEWSKI

Panorama - Miodówka, autorstwa Łukasza Zedlewskiego.

Efektem tego działania
jest obraz będący kreacją,
a nie dokumentacją…

Wystawę „Panorama Miodówka” można oglądać do
9 marca 2017 roku w Galerii

Ratusz, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej .w Olsztynie.
Kinga Żochowska

To artysta mieszkający i pracujący w Miodówku. Jest
absolwentem Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. Od 2013 r. pracuje na stanowisku
asystenta Katedry Ogólnoplastycznej Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Łukasz to
laureat konkursów i uczestnik wielu wystaw zbiorowych.
Autor dziewięciu wystaw indywidualnych m.in. w Bisztynku, Dobrym Mieście, Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie,
Wyszkowie i Warszawie.

Dzień Sołtysa tuż tuż...

PROFILAKTYCZNE BEZPŁATNE BADANIA USG DLA DZEICI
W dniach 20-21 marca w Stawigudzie
Fundacja Rolanda McDonalda
zaprasza na badania USG dzieci
w wieku od 9 miesięcy do 6 lat.
Badania są bezbolesne i bezpieczne.
Czas potrzebny na badanie to ok. 15-18 min.
Po zakończeniu badań rodzice otrzymują wynik
oraz w razie konieczności porady lekarskie.

MIEJSCE BADANIA
Lekarze będę przyjmować w ambulansie
fundacji, który będzie stacjonował na
parkingu przy ul. Warszawskiej, przy
Szkole Podstawowej w Stawigudzie.

ZAPISY
Udział w badaniach bez rejestracji nie
jest możliwy. Zapisy w dniach 13-14
marca 2017 roku w godz. 9-13 pod numerem telefonu: 89 51 26 900.

Liczba miejsc jest ograniczona
Decyduje kolejność zgłoszeń.
O zakończeniu zapisów poinformujemy na profilu Fundacji na FB.
W czasie badań na pokładzie ambulansu obecni są wolontariusze.

marca obchodzić
będziemy Dzień Sołtysa.
Warto przypomnieć sobie, kto tak
wiele robi w naszej miejscowości,
kto pomaga dzieciom, kto tworzy
nowe miejsca dla mieszkańców.
Z tej okazji spotkaliśmy się
z Antonim Gromadzkim sołtysem Majd.

* Czym się pan zajmuje?
- Dobre pytanie, moje obowiązki to
szeroka lista. Znajduje się na niej i planowanie inwestycji w Majdach, i interwencja wśród mieszkańców, których
nurtuje jakiś problem. Nieraz rozwiązywałem sytuacje, iż kogoś pies biega po
ulicy, a innym to przeszkadza.
* A największe sukcesy?
- Moje sukcesy? Mam ich naprawdę
wiele. A oto najważniejszy: zamieszkałem w Majdach, najpiękniejszym miejscu o każdej porze roku, gdzie mieszkam z moją ukochaną rodziną.
* Czy każdy może zostać sołtysem?
- Nie, trzeba posiadać pewne ambicje oraz predyspozycje. Wszystko, co
robi się dla miejscowości i mieszkań-

ców, trzeba robić bezinteresownie.
* Domyśla się Pan, dlaczego
mieszkańcy od wielu lat wybierają
właśnie Pana na ten urząd?
- Sądzę, iż to moja empatia jak i bezinteresowność pomogły mi w obraniu
takiej ścieżki życiowej.
* Czy planuje Pan jakieś jeszcze
inwestycje podczas tej kadencji?
- Tak. Powstanie w Majdach Eko Parku, w którym będzie można podziwiać
tutejsze rośliny. Park znajdywać będzie
się na podmokłych terenach, więc zbudujemy wiele kładek i most. Na terenie parku znajdą się dwie altanki m.in.
z grillem. Na skwerze Rybaka pojawi
się nowy pomost pływający, na którym
pasjonaci wędkarstwa będą mogli połowić ryby, a amatorzy kąpieli słonecznych poopalać się w wakacyjne dni.
* Czy mile wspomina Pan spędzone chwile, jako sołtys?
- Tak, bardzo mile pozostają mi sytuacje, w których mogłem pomóc
mieszkańcom czy turystom, czuję się spełniony na tym stanowisku.
A w takim razie plany na przyszłość?
Planuję odpocząć, bo jest to posada
bardzo wyczerpująca, choć wspania-

ła. Przeżyłem już naprawdę wiele, ale
nie zamierzam startować w następnej
kadencji.
* Dziękuję za rozmowę
Oskar Maguda

Fot. zbiory własne

NIE nowotworom u dzieci
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Antni Gromadzki - sołtys Majd.
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USUWAMY AZBEST
– KAMPANIA 2017

Inwestycje gminne

Projekt nowej szkoły

Trwają intensywne przygotowania do sezonu wiosennego

Z

ima to dobry okres
na przygotowanie
wszelkich zamierzeń.
W najbliższym czasie
planowany jest
szereg inwestycji, na
budowę których Gmina
Stawiguda otrzymała
dofinansowanie
zarówno ze środków
unijnych, jak
i krajowych programów
pomocowych.

Wiosną ruszą prace związane z przebudową ulic Rumiankowej i Jeziornej w Bartągu oraz drogi dojazdowej
Gryźliny-Zielonowo.
Ulice
w Bartągu mają zostać utwardzone kostką betonową, natomiast droga do Zielonowa
otrzyma nawierzchnię bitumiczną. Gmina na ten cel
otrzymała dotację w ramach
Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 20162019. Obecnie rozpoczyna

się procedura przetargowa
związana z wyłonieniem wykonawców robót. Przebudowane ulice (Rumiankowa
i Jeziorna od skrzyżowania
z ul. Rumiankową do ronda
w Bartągu) zapewnią dogodny ciąg komunikacyjny oraz
bezpieczne dojście do nowobudowanego obiektu szkoły
w Bartągu.
Do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie
terenów na cele turystyczno-rekreacyjne poprzez budowę pomostów w Gminie
Stawiguda”. W ramach projektu planowana jest budowa
dwóch pomostów pływających – na plaży w Bartążku
oraz w Dorotowie. Oba pomosty mają być wybudowane w kształcie litery „L”,
z platformami wypoczynkowymi w miejscu połączenia
ramion litery L oraz wysięgnikami cumowniczymi. Obec-

nie wniosek podlega ocenie formalnej. Czekamy na
rozstrzygnięcie i otrzymanie
środków finansowych, które
są niezbędne do budowy pomostów.
Ponadto przygotowywana
jest procedura przetargowa na dostawę samochodu strażackiego dla OSP
w Bartągu. Umowa o dofinansowanie zadania „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur
poprzez doposażenie służb
ratowniczych w specjalistyczny sprzęt”, w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś 5
Środowisko
przyrodnicze
i racjonalne wykorzystanie
zasobów, poddziałanie 5.4.1
Bezpieczeństwo
Warmii
i Mazur, została podpisana
29 grudnia 2016 roku.
Czekamy także na budowę
długo oczekiwanego placu

Paczkomat In Post
w Stawigudzie
Od
początku
roku
w gminie Stawiguda działa
paczkomat firmy In Post.
Można go znaleźć w centrum Stawigudy przy ul. Warszawskiej 49. Pomysłodawca, Bogdan Malka podkreśla,
że pomysł został zrealizowa-

ny wspólnie z Urzędem Gminy przy znacznym wsparciu
Stowarzyszenia Miłośników
Plusk i Gminnej Rady Biznesu. Mieszkańcy zyskali
szybką, skuteczną, a przede
wszystkim tanią formę dostarczenia paczki.

zabaw w Wymoju. Obecnie
trwa procedura wyłonienia
wykonawcy robót. Liczymy,
że dzieci będą cieszyć się
nowym miejscem zabaw już
wiosną tego roku.
W 2016 r. Gmina Stawiguda rozpoczęła inwestycję
budowy filii szkoły podstawowej w Rusi w miejscowości
Bartąg. Z uwagi na nietrzymanie terminów realizacji
poszczególnych elementów
budowy określonej w zawartej umowie z wykonawcą
robót, Gmina Stawiguda odstąpiła od umowy na budowę
szkoły z winy wykonawcy.
Obecnie podejmowane są
czynności związane z wyborem nowego wykonawcy do
zakończenia budowy obiektu szkoły. Planowany termin
zakończenia robót przewidywany jest na koniec roku
kalendarzowego.
Agnieszka Tkacz
Referat Budownictwa
i Zamówień Publicznych

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy mogą ubiegać
się o dofinansowanie zadania związanego z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.
Osoby chcące skorzystać z dofinansowania powinny złożyć w Urzędzie Gminy Stawiguda, w terminie do 17 marca
2017 r. stosowny wniosek wraz z załącznikami. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem
i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
Wzór wniosku dostępny jest na:
- stronie internetowej www.stawiguda.pl w zakładce
Ochrona środowiska
- na stronie bip.stawiguda.pl w zakładce Gospodarka odpadami podzakładka Azbest.
- w Urzędzie Gminy Stawiguda pokój nr 12.
Osoby do kontaktu:
Jerzy Raczyk tel. 89 512-69-31
Monika Jabłońska tel. 89 512-69-30

CO TO JEST A Z B E S T ?
Azbest
to
grupa minerałów naturalnie
występujących
w przyrodzie.
Jego
cechą
charakterystyczną
jest
włóknista budowa. Azbest
jest zaliczany
do najgroźniejszych zanieczyszczeń. Jego chorobotwórcze oddziaływanie
powstaje na skutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych, uwalnianych m. in. w trakcie eksploatacji wyrobów zawierających azbest a także podczas ich uszkodzenia.
Każda stara płyta włóknowo-cementowa (nazywana kiedyś eternitem) zawierała od 11 do 13% rakotwórczego azbestu. Niczym niezabezpieczone płyty są szkodliwe, nawet
jeśli tylko leżą na dachu. Deszcze wymywają z nich bowiem
spoiwo cementowe, przez co wiązki włókien azbestu zostają
odsłonięte, rozszczepiają się i uwalniają do środowiska. Im
bardziej zniszczony jest dach, tym więcej włókien się ulatnia. Szczególnie niebezpieczne stają się podczas usuwania
z dachu starych płyt azbestowych, które się łamią i kruszą.
Włókna azbestowe pozostają niewidoczne dla ludzkiego oka
- są czterokrotnie cieńsze od włosa.
Na podstawie Murratordom.pl

Dyżury w Punkcie Obsługi Interesanta
przy ul. Stawigudzkiej 7 lokal J

Pracownicy Urzędu Gminy Stawiguda będą przyjmować
interesantów w każdy wtorek i czwartek
w godzinach 14:00 – 17:00.
Data
02.03.2017
07.03.2017
09.03.2017
13.03.2017

Godz.
14-17
14-17
14-17
17-18

14.03.2017

14-17

16.03.2017
21.03.2017
22.03.2017
23.03.2017
28.03.2017
30.03.2017

14-17
17-17
14-17
14-17
14-17
14-17

Pracownik pełniący dyżur
Urząd Stanu Cywilnego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Referat Podatków i Opłat
Zdziasław Gradowski/ Maciej Zaszewski – Radny okręgu Jaroty
Referat Organizacyjno-Administarcyjny
Urząd Stanu Cywilnego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dyżur Policji
Referat Podatków i Opłat
Urząd Stanu Cywilnego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

Uczniowie i przyjaciele gimnazjum wzięli udział w koncercie pieśni patriotycznych.
Koncert odbył się w ramach Programu „Niepodległa
2018” w olsztyńskiej hali Urania. Wykonawcami był Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Na
koncert zaprosił mieszkańców regionu wojewoda Artur
Chojecki. Również mieszkańcy Stawigudy otrzymali takie zaproszenia, korzystając z pośrednictwa Gimnazjum.
W znakomitym wykonaniu orkiestry, chóru i solistów
zabrzmiały pieśni z dziejów narodu „Boże coś Polskę”
i „Rota”, powojennej historii Polski „Obława”, „Ballada
o Janku Wiśniewskim”, „Mury”, a także: „Ja to mam szczęście”, „Żeby Polska była Polską” oraz „Ojczyzno ma”.
Jadwiga Jankowska

NAUKOBUS W GIMNAZJUM W STAWIGUDZIE

Do Stawigudy zawitał Naukobus. Bogato wyposażony
pojazd z ponad dwudziestoma eksponatami, które można
dotknąć i przetestować, to sposób na dotarcie do uczniów
z wsi, miast i miasteczek, gdzie dostęp do atrakcyjnych
form edukacji jest utrudniony.
Naukobus zwany inaczej „nowoczesnym laboratorium
mobilnym” przybył do uczniów naszej gminy z Centrum
Nauki Kopernik z Warszawy. Poprzez różnego typu eksperymentów wolontariusze przedstawiali zjawiska zachodzące w naszym świecie. Każdy uczeń stawigudzkich szkół
miał szansę uczestniczyć w doświadczeniach o tematyce
głównie fizyce.
Oskar Maguda

KOŁO GIER PLANSZOWYCH WYSTARTOWAŁO

Z początkiem nowego semestru w Publicznym Gimnazjum im Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie ruszyło
nowe nietypowe koło zainteresowań – kółko gier planszowych. Nie są to jednak typowe planszówki typu chińczyk
czy monopol. Są to rozbudowane, wielowątkowe i wciągające gry. Zajęcia pozalekcyjne trwają od 1,5 do 2 godzin.
Jak mówi opiekun jednej z grup, Aleksander Szcześniak
jego kolekcja gier wynosi ponad 100 sztuk i nie wszystkie
były jeszcze używane, czekają na swoja kolej. Zapraszamy wszystkich chętnych.
Mikołaj Łabanowski

25. FINAŁ WOŚP

15 stycznia w całej Polsce odbył się 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku nasza gmina również uczestniczyła w tym wydarzeniu i zorganizowała cztery
imprezy. W Stawigudzie zebrano 7 091,91 zł, w Tomaszkowie – 3 198,97 zł, w Rusi 3 263,15 zł, a w Bartągu – 6
394,59 zł. 36 wolontariuszy z naszej gminy zebrało łącznie
7 346,84 zł i dzięki naszej hojności z gminy Stawiguda na
poczet ratowania zdrowia i życia dzieci oraz godną opiekę
seniorów przekazano rekordową sumę 27 295,46 zł.
Mikołaj Łabanowski
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Warmińsko-Mazurska
Specjalna Strefa Ekonomiczna
w Gminie Stawiguda
30 grudnia 2016 r. weszło w życie podpisane przez Prezes Rady Ministrów panią
Beatę Szydło znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Na mocy rozporządzenia w granice W-M SSE włączono nowe grunty
o powierzchni 350,0367 ha – 186,1986
ha gruntów publicznych i 163,8381 ha
gruntów prywatnych.
Powstało siedem nowych podstref: Braniewo, Stawiguda, Orneta, Działdowo,
Węgorzewo, Zalewo, Żuromin. Zostały
rozszerzone również podstrefy w: Bartoszycach, Morągu, Lidzbarku Warmińskim,
Ostródzie, Olsztynie, Mławie, Iławie, Ciechanowie, Nidzicy, Piszu, Biskupcu i Pomiechówku.
W gminie Stawiguda do strefy zostały włączone nieruchomości położone
w Miodówku, Stawigudzie i Gryźlinach.
Działki położone w obrębie geodezyjnym
Stawiguda, o numerach ewidencyjnych:
815 o powierzchni 0,4018 ha, 816 o powierzchni 0,3617 ha i 817 o powierzchni
0,3500 ha, objęte są miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego części
obrębu Stawiguda, gmina Stawiguda, zatwierdzonym uchwałą nr IV/22/2015 Rady
Gminy Stawigudaz dnia 28.01.2015 r.
(Dz. U. Woj. Warm.-Maz., poz. 963 z dnia
13.03.2015 r.), zgodnie z którym są oznaczone symbolami 1U – zabudowa usługowa, usługowo-handlowa, usługowo-produkcyjnaz towarzyszącą infrastrukturą.
Działki położone w obrębie geodezyjnym Miodówko o nr ewidencyjnych:
101/54 i 101/55 o powierzchni 1,3231
ha (dz. nr 101/54 o powierzchni 0,6620
ha, dz. nr 101/55 o powierzchni 0,6611
ha) objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej, położonych
w obrębie geodezyjnym Miodówko, gmina Stawiguda, zatwierdzonym uchwałą nr
XXIX/212/2010 Rady Gminy Stawiguda
z dnia 25.03.2010 r. (Dz. U. Woj. Warm.
-Maz., nr 72 poz. 1151 z dnia 25.05.2010
r.), zgodnie z którym mają przeznaczenie
B-UP.01 – tereny zabudowy usługowej
i produkcyjnej.
Ostatnia z działek, położona w obrębie
geodezyjnym Gryźliny o nr ewidencyjnym
66/6, ma powierzchnię 2,45 ha i nie jest
objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast
w obowiązującym Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda objęta jest
zapisem: tereny zabudowy usługowej –
kierunki rozwoju.
Agnieszka Tkacz
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Podatki i opłaty
w 2017 roku
W

poprzednim numerze publikowaliśmy stawki
podatków: od nieruchomości, rolnego, opłaty
miejscową i targową obowiązujące od dnia 1 stycznia
2017 roku na terenie Gminy Stawiguda. W bieżącym
numerze podatek od środków transportowych.
Podatek od środkóW tranSPortoWych
Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446) Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość
stawek w podatku od środków transportowych z tym, że
roczna stawka podatku od jednego środka transportowego
nie może przekroczyć stawek określonych dla poszczególnych rodzajów środków transportu określonych w art. 10 ust.
1 ww. ustawy.
W celu wpierania przedsiębiorczości w sektorze transportu Rada Gminy uchwałą nr XIX/206/2016 z dnia 27 października 2016 r. obniżyła stawki podatku od środków transportowych w stosunku do roku 2016 średnio o około 20%.
Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
• powyżej 3,5 tony do 5, 5 tony włącznie - 500,00 zł
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 700,00 zł
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 900,00 zł
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia
stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowi- Stawka podatku (w złotych)
ta (w tonach)
oś jezdna z zawieinne systeszeniem pneumamy zawienie
mniej niż tycznym lub zawie- szenia osi
mniej niż
szeniem uznanym
jezdnych
za równoważne
dwie osie
12
13
980
1020
13
14
1020
1070
14
15
1060
1100
15
1100
1230
trzy osie
12
17
860
900
17
19
900
950
19
21
1040
1080
21
23
1080
1120
23
25
1200
1550
25
1250
1550
cztery osie i więcej
12
25
1260
1340
25
27
1300
1360
27
29
1340
1620
29
31
1660
2400
31
1800
2400

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od:
• 3,5 tony i do 8 ton włącznie - 600,00 zł
• powyżej 8 ton do poniżej 12 ton - 900,00 zł
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej i rodzaju zawieszania stawki podatku wy-

Dzień Kobiet
w Stawigudzie
T

egoroczne obchody
dnia kobiet w gminie
Stawiguda zapowiadają
sie imponująco.

noszą:

Liczba osi i dopuszczalna Minimalna stawka podatku
masa całkowita zespołu (w złotych)
pojazdów: ciągnik siodłowy
+
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
oś
jezdna inne sysnie
z zawieszeniem temy zamniej niż
mniej niż pneumatycznym wieszenia
lub zawieszeniem osi jezduznanym za rów- nych
noważne
dwie osie
12
18
670
700
18
25
780
850
25
31
1200
1250
31
1300
1900
trzy osie i więcej
12
40
1680
1700
40
1900
2500
• od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
• od 7 ton do 9 ton włącznie - 490,00 zł
• powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 600,00 zł
• od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita pojazdów
Stawka podatku (w złotych)
naczepa (przyczepa) + pojazd silnikowy (w tonach)
inne sysoś jezdna z zawieszeniem pneu- temy zanie
wieszenia
matycznym lub
mniej niż
osi jezdzawieszeniem
mniej niż
uznanym za rów- nych
noważne
jedna oś
12
18
400
450
18
25
540
550
25
640
650
dwie osie
12
28
540
550
28
33
830
880
33
38
1220
1300
38
1300
1700
trzy osie i więcej
12
38
930
970
38
1210
1300
• od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia
poza miejscem kierowcy:
• mniejszej niż 22 miejsca - 1 300,00 zł
• równej lub większej niż 22 miejsca - 1 750,00 zł
referat Podatków i opłat
Urząd Gminy Stawiguda

Rok temu w naszej Gminie Święto było obchodzone
w niesamowity sposób. Panie z całej gminy licznie przybyły, by wspólnie uczcić ten
piękny dzień. Każda otrzymała od Strażaków z OSP
Stawiguda różę. Atrakcji było
dużo. Oprócz poczęstunku
składającego się z pysznych
ciast przygotowanych przez
Koła Gospodyń Wiejskich
ze Stawigudy i Gryźlin, do
skosztowania był również ol-

brzymi tort.
W tym roku Gmina przygotowała coś równie wspaniałego. Na wszystkie panie czeka
wiele atrakcji m.in. poczęstunek przygotowany przez kucharza Mirosława Rynducha,
występ zespołu Kosejder oraz
gwiazda wieczoru Darek Bernatek. Ponadto zostaną przekazane nagrody przygotowane przez naszych licznych
partnerów. Do wygrania m.in.
vouchery do wykorzystania
w restauracjach, kawiarniach,
w wypożyczalniach sprzętu
sportowego, bilety do kina
oraz inne nagrody rzeczowe.
Miłosz tkacz

śWIĘto koBIet W PoLSce
Święto Kobiet w naszym kraju upowszechniło się
w czasach PRL-u, choć na świecie obchodzi się je od
1910 roku. Sztandarowy czerwony goździk i pończochy
stały się symbolem sztampowego traktowania święta,
wiąże się go przede wszystkim z ideologią PRL, ale jego
historia jest jednak zupełnie inna. Międzynarodowy Dzień
Kobiet jest uczczeniem pamięci sufrażystek walczących
o równouprawnienie kobiet, równe traktowanie w pracy i taką samą wypłatę za jednakowo wykonaną pracę.
Początki obchodów tego święta związane są ze strajkami w Stanach Zjednoczonych. Podczas jednego z nich,
w 1909 roku kobiety sprzeciwiające się uciskowi w firmie,
zostały zamknięte w fabryce, gdzie wybuchł pożar. Zginęło w nim 126 kobiet. Dlatego od 1910 roku obchodzi się
Dzień Kobiet jako uczczenie pamięci i poświęcenia tych
kobiet. Ustanowiła go Międzynarodówka Socjalistyczna
w Kopenhadze. Z założenia Dzień Kobiet miał służyć
utrwalaniu idei równości.
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Zawody Łucznicze

Ferie już za nami

Przedstawienie Jaś i Małgosia w GOK.

W

ferie zimowe w naszej Gminie zorganizowano
zimowiska aż w trzech świetlicach w Tomaszkowie, Pluskach oraz Stawigudzie.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie dzieci i młodzież mogła korzystać ze stołu bilardowego, piłkarzyków,
gier planszowych, xbox i kinecta. Widzów zgromadziło
przedstawienie „Wilk i Zając” w wykonaniu teatru Art-re
z Krakowa. Jeden z feryjnych dni dzieci spędziły w Centrum
Zabaw dla Dzieci „Małpi Gaj”, kolejny w planetarium na projekcji pt. „Kolorowy Wszechświat”, w Muzeum Nowoczesności oraz w kinie studyjnym Awangarda 2 na projekcji filmu pt.
„Ja i mój orzeł”. Na zakończenie ferii zorganizowano bezpłatny bal karnawałowy.
Pomysł na zagospodarowanie czasu wolnego dostarczyły tez świetlice w Tomaszkowie i Pluskach. Dla uczestników
zostały zorganizowane zabawy takie jak zabawy plastyczne,
ping pong oraz malowanie twarzy.
D.Hadziewicz, A.Tylicki

*Skąd i od jak dawna
pasjonuje się Pan właśnie
tym sportem?
- W pewnym momencie
swojego życia wybudowałem się w Majdach i wtedy
zacząłem szukać jakiegoś
zajęcia, hobby. W mojej głowie zrodziło się właśnie łucznictwo, które przerodziło się
to w pasję. Kiedy wziąłem
swój pierwszy profesjonalny łuk do ręki, zakochałem
się w tym sporcie i od tamtej
pory strzelam. Ta cała przygoda z łukiem trwa już od
ponad 8 lat.
* W naszej miejscowości
organizował Pan już wiele zawodów łuczniczych.
Proszę opowiedzieć nam
o dzisiejszym wydarzeniu
i ich uczestnikach.
- Dzisiejsze zawody odbywały się w innych warunkach
niż poprzednie , ponieważ
zawsze mieliśmy te szczęście, że pogoda nam dopisywała, ale niestety prognoza

Fot. organizator

Fot. GOK

18 lutego 2017 r. odbyły się kolejne zawody łucznicze w Majdach. O trudach
organizacji imprezy i swojej przygodzie z tym sportem opowiada redaktorce
„Horyzontów Stawigudy” Robert Klawikowski, organizator zawodów

Zawody łucznicze w Majdach.

pogody przewidywała dość
nieprzyjemne warunki jak na
tego typu sport. Duża część
łuczników niestety nie przybyła do Majd, ale na szczęcie na ich miejsce przyjechali
inni. Nasi przyjaciele, którzy
zjawiają się tu na każdych
zawodach, twierdzą, że nie
tylko przyjechali tu dla sportu, ale też dla ludzi, których
bardzo lubią. Takie zawody
organizuję już od 6 lat. Zawodników zaś jest ponad 100

O ZAWODACH ICH UCZESTNICY
Siergiej Samusjew:
Bardzo podobają mi się te tereny. Latając kiedyś na paralotni, parę razy udało mi się szybować właśnie tutaj. Miejsce jest piękne, a uroku temu miejscu dodają jeziora, gęste
lasy i idealne warunki do uprawiania łucznictwa.

i przyjeżdżają oni nie tylko
z terenu Warmii i Mazur, ale
z całej Polski.
* Jakie są Pana osiągnięcia w tej dziedzinie sportu
i plany na przyszłość?
- Moimi osiągnięciami jako
łucznika są liczne udziały
w zawodach na terenie całej
Polski, poznanie naprawdę
wspaniałych ludzi. Z części
tych zawodów przywożę medale, dyplomy, wygrywam,
czasem jestem tuż za po-

dium, czasem zdarzają się
wpadki, gdzie jestem w granicach 10 miejsca, a czasem
też dalej, ale rzadko. W łucznictwie nie zawsze się uda,
ten sport wymaga cierpliwości i dużo intensywnych
treningów, żeby zdobywać
dobre noty. W planach na
przyszłość mamy wyjazd na
Mistrzostwa Świata we Włoszech, które odbędą się 17
czerwca i już teraz prowadzę intensywne treningi, aby
dobrze się przygotować na
te zawody.
* A co takiego jest w tym
sporcie?
- Łucznictwo jest dla mnie
doświadczeniem, które pozwala mi pracować nad sobą
i to jest największe moje osiągnięcie, że potrafię ćwiczyć
siebie. Moim największym
osiągnięciem w tej dziedzinie
jest to, że chodząc po lesie,
dobrze się bawię i miło spędzam czas.
Olivia Moryc

Marcin Ekert:
Wasze tereny, na których organizowane są te zawody
bardzo mi się podobają, a jestem tutaj trzeci raz. Jest bardzo piękny las, a gdy jest przykryty śniegiem jest jeszcze
piękniejszy. Generalnie jest bardzo miło i uwielbiam tu przyjeżdżać, ponieważ na miejscu są bardzo gościnni gospodarze i gdy tu przyjeżdżamy, jesteśmy miło ugoszczeni.

Bal w stawigudzkim gimnazjum

SPRZĘT ZBIERANY JEST
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM
W STAWIGUDZIE,
KTÓRE BIERZE UDZIAŁ W KONKURSIE
FUNDACJI SILVANUS.

Pomóż nam wygrać
i zadbaj o środowisko
HORYZONTY

STAWIGUDY

stycznia w Gimnazjum w Stawigudzie odbył się bal. Uroczystość rozpoczęła się pięknym
polonezem w wykonaniu naszych absolwentów. Resztę
wieczoru młodzież spędziła
bawiąc się, tańcząc, śpiewając. Ostatnie klasy gimnazjum cieszyły się każdą
chwilą spędzoną na balu, bo
niestety była to ich ostatnia
taka uroczystość w tej szkole.
Małymi krokami zbliżają się
egzaminy oraz koniec roku,
co znaczy, że trzecioklasiści
zaczęli już myśleć o wyborze
przyszłej szkoły. A o czym
myślą? Jedni marzą, żeby
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Publiczne Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich
w Stawigudzie 11-034 Stawiguda, ul.Leśna 1
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facebook.com/HoryzontyStawigudy/
e-mail: annastoklos@wp.pl

dostać się na medycynę, inni
swoją przyszłość wiążą ze
sportem. Niektórzy wybierają
profil matematyczno-fizyczny,

a ci którzy posiadają talent
artystyczny, będą zdawać do
szkoły plastycznej. W związku z ich różnorodnością, mło-
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dzież z ostatnich klas gimnazjum niedługo się rozejdzie,
każdy w swoją własną stronę.
Helena Kaszubska

Fot. gimnazjum
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