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HORYZONTY
STAWIGUDY Publiczne Gimnazjum 

im. Olimpijczyków Polskich
w Stawigudzie

10 czerwca Wielka 
Sztuka rozgościła 

się „Pod Brzozą na 
XII Festiwalu Teatrów 
Amatorskich. Wydarzenie 
zgromadziło w przepięknej 
scenerii dziesiątki głodnych 
kultury widzów.

Już trzeci raz festiwal ten roz-
poczęła grupa uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Rusi, która uczy 
się pierwszych kroków na scenie 
pod czujnym okiem pana Jarka 
Cupriaka - aktora z olsztyńskie-
go Teatru Lalek. „Mała Czarowni-
ca” wprowadziła nas w zaczaro-
wany świat teatru. Następnie na 
scenie zagościły dzieci z Pałacu 
Młodzieży w Olsztynie ze sztuką 
„Kocie historie”. Występ ten rów-
nież wywołał falę entuzjazmu - 
widzowie w Bartągu żywo reagu-
ją na to, co dzieje się na scenie.

Oficjale otwarcie festiwalu od-
było się o godzinie 17:00. Po 
dwóch wspaniałych występach 
młodych aktorów, przyszedł czas 
na dorosłych. Kaszubska gwa-
ra nie jest łatwą, ale w teatrze 
nie chodzi tylko o słowa, lecz o 
przekaz, co udowodnili aktorzy 
z Wejherowa -Teatr Krzikó ze 

sztuką „August Szloga” z wątka-
mi  mitologii kaszubskiej przybra-
nymi w liczne elementy groteski i 
karykatury.

PrzeStrogA Przed 
SPożyWAniem 
Alkoholu
Teatr Pal Licho z Dobrego Mia-

sta wystawił sztukę pod tytułem 
„Pijaństwo”. Aktorzy rozbawili 
nas do łez, pokazując, do cze-
go może doprowadzić nadmier-
ne spożywanie „wyskokowych” 
trunków. 

Prawdziwą niespodzianką był 
występ Grupy Synantisi z po-
łudnia Włoch, z małej Calabrii. 
Duet ten zaprezentował nam 
odrobinę swojej regionalnej mu-
zyki. Pomimo coraz niższej tem-
peratury goście rozgrzali nas i 
porwali do zabawy oraz wspól-
nego śpiewania. Mimo że mó-
wimy dwoma różnymi językami, 
muzyka nas połączyła.

reWizor i ProBlem 
mAłżeńSki
I nadszedł czas na gospodarzy 

imprezy czyli Teatr Prawie Doro-
sły z Bartąga, który premierowo 
wystawił sztukę „Audytor”. Jak 
zwykle wspaniali aktorzy rozba-
wili i wzruszyli przybyłych swą 

wspaniałą kreacją i interpretacją  
sztuki na motywach dramatu Go-
gola „Rewizor”.

Na zakończenie przecudowna 
Magdalena Bochan-Jachimek z 
Gdyni w „Mamy Problem. Mo-
nodram Macierzyński” w humo-
rystyczny sposób pokazała nam 
jak wygląda życie młodej mamy. 
Kilka rekwizytów, ogromna 
charyzma wystarczyły abyśmy 
„wkręcili się” w tę sztukę bez 
reszty.

Oczywiście wszyscy uczest-
nicy zostali nagrodzeni  Pniem 
Brzozy upamiętniającym to spo-
tkanie.

nie SAmą Sztuką 
człoWiek żyje
Ale nie samą sztuką człowiek 

żyje. Na Festiwalu można też 
było posilić się przepysznymi 
ciastami, gorącymi potrawami, 
kiełbaskami z grilla. Pani Gosia 
z Rusi jak co roku postarała się, 
aby nie zabrakło też pięknych 
pamiątek związanych z tym wy-
darzeniem.

Grupa „La Truppa” ze Szczyt-
na zorganizowała zajęcia dla 
trochę młodszych widzów (aby 
rodzice mogli chłonąć sztukę).

julia jasiuczenia

Wielka Sztuka „Pod Brzozą” czyli  
XII Festiwal Teatrów Amatorskich

W numerze

Segregacja 
odpadów  
po nowemu
Zmiany w systemie se-

gregacji odpadów komu-
nalnych na terenie gminy 
Stawiguda. Inaczej będzie-
my segregować śmieci już 
od 1 lipca. 

czytaj na str. 5

W Tomaszowie 
lipiec będzie 
wyjątkowo 
gorący!
W dniach 1-2 lipca w To-

maszkowie na plaży Wul-
pinek odbędzie wyjątkowa 
impreza. Obok rozgrywa-
nych już po raz dziesiąty 
Regat o Błękitną Wstę-
gę Jeziora Wulpińskiego 
odbędą się po raz drugi 
Otwarte Mistrzostwa Gmi-
ny w Piłce Siatkowej. 

czytaj na str. 6
uczestnicy Xii Festiwalu teatrów Amatorskich otrzymali kwiaty i podziękowania od organizatorów.
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Dobre wieści  dla nowożeńców

W Gągławkach odsłonięto tablicę pamiątkową

na temat wspomnień związanych 
z Publicznym gimnazjum 

w Stawigudzie rozmawiamy z 
absolwentką szkoły – igą Podgórską.

* jak wspominasz pracowników pla-
cówki – wychowawcę, nauczycieli?

- Gimnazjum jest bardzo przyjazne, pa-
nuje tam rodzinna atmosfera. Wszyscy się 
znają, po części człowiek czuję się tam tro-
chę jak w domu. Moim wychowawcą była 
p. Aleksandra Rączkiewicz.  Zawsze przy-
gotowana i pomocna, potrafiła pocieszyć 
w trudnych chwilach i dać przysłowiowego 
‘’kopa’’ do działania. Każdy nauczyciel miał 
dobre podejście do uczniów, nauczyciele 
byli mocno zaangażowani w życie szkoły. 
Pani Ania Stokłos bardzo ciepła osoba. Po-
dziwiałam p. Chodorską za to, że zawsze 
o wszystko walczyła dla dobra uczniów. 
Lekcje geografii i plastyki były jedne z naj-
lepszych, dzięki p. Ani Małeckiej.

* A jak było z przedmiotami szkolny-
mi? który ci najbardziej przypadł do 
gustu?

- Byłam bardziej humanistką. Lubiłam 
język polski, historię, plastykę oraz lekcje 
wychowania fizycznego z p.Olą czy p. Ałłą. 
Właśnie, chyba Panie polonistki zaszcze-
piły w mnie miłość do języków humani-
stycznych. Lekcje chemii i biologii były dla 
mnie trochę stresujące, ale interesujące. 
Nie darzyłam jednak sympatią matematy-
ki, ale dzięki Pani Załodze, która bardzo mi 
pomogła rozumieć na tyle, aby wyjść na 
koniec gimnazjum z dobrą oceną.

* gdybyś miała możliwość powrotu 
na do gimnazjum, skorzystałabyś?

- Pewnie. To był beztroski czas. Kiedyś 
myślałam, że tylko szkoła to życie. Z per-
spektywy czasu mogę powiedzieć, iż taki 
tok myślenia był błędny. Liceum, a tym bar-
dziej studia oraz samodzielne życie  – są 
większym wyzwaniem, aniżeli gimnazjum.

* czym się teraz zajmujesz?
- Jestem studentką drugiego roku na 

dwóch kierunkach. Pierwszy to turystyka i 
rekreacja na gdańskim AWF-ie, a drugi to 
produkcja form audiowizualnych na Gdyń-
skim Oddziale Sztuki Filmowej. Dodatko-
wo pracuję.

* A co dalej, po studiach?
- Jeszcze nie wiem dokładnie. Mam 

dużo pomysłów i planów typu „a,b,c”, czyli 
jak coś mi się nie uda, to mam alternatywę. 
Wiadomo, życie pisze najlepsze scenariu-
sze. Jednak jednym z moich marzeń było-
by jeżdżenie po świecie. Podróże to moja 
pasja. 

* no właśnie, co lubisz robić w wol-
nym czasie?

- Prowadzę aktywne życie. Uwielbiam 
sport: Jazdę na rowerze, grę w tenisa, że-
glowanie, jazdę na nartach. W wolnej chwi-
li robię zdjęcia, tańczę. Lubię piec ciasta i 
pomagać innym. Jestem też trochę auto-
maniaczką. 

* czy były jakieś sukcesy z gimna-
zjum, które zapadły ci w pamięć?

- Wygrywałam konkursy plastyczne. Pa-
miętam jeszcze Dzień Międzynarodowy. 
Robiłam wtedy plakaty na temat Wallen-
horst i piekłam niemieckie przysmaki. Gra-
łam również w przedstawieniach zarówno 
niemiecko jak i angielskojęzycznych np. 
rolę Czerwonego Kapturka. Jeszcze były 
konkursy fotograficzne i przyrodnicze. 
Pamiętam jak z p. Bogusławą Chodorską 
nakręciłam filmik o ekogminie, jeśli dobrze 
pamiętam i wtedy zajęłam pierwsze miej-
sce. Robiłam projekt edukacyjny o kulina-
riach. Byłam też wolontariuszką WOŚP.

* A sukcesy późniejsze w liceum, na 
studiach?

- Jestem taką osobą, że jakie zadanie 
bym sobie nie postawiła, jakiś mały cel 
zostanie osiągnięty. Tak było w przypadku 
matury – nie każdy ją zdaje. Podobnie z 
prawem jazdy czy kursem sternika moto-
rowodnego. Prowadziłam również projekt 
społeczny ‘’ASK-Aktywność,Sztuka,Kre-
atywność’’ w ramach olimpiady ogólnopol-

Absolwent na medal

31 maja 2017 w 
gągławkach 

odbyła się uroczystość 
otwarcia Traktu 
rodu kalnassy 
(droga wychodząca 
z gągławek w 
stronę Bartąga) 
oraz odsłonięcia 
pamiątkowej tablicy. 

Na uroczystości gości-
li przedstawiciele narodu 
węgierskiego: Sekretarz 
ds. politycznych, wicekon-
sul w Ambasadzie Węgier 
w Polsce Pál Attila Illés oraz 
radca Ambasady Węgier 
Otto Sipos z żoną, Starosta 
Olsztyński Małgorzata Chy-

ziak, władze Gminy Stawi-
guda, samorządowcy, miło-
śnicy okolicznych terenów, 

Proboszcz Parafii Świętego 
Jana Ewangelisty i Opatrz-
ności Bożej w Bartągu, służ-

by mundurowe oraz miesz-
kańcy Gągławek.

red.

niedługo w 
Stawigudzie w 

pomieszczeniu po 
aptece „Pod kasztanem” 
powstanie nowa sala 
ślubów. Aktualnie trwa 
remont wszystkich 
pomieszczeń. 

Odbywać się tam będą 
ceremonie ślubne, a także 

jubileusze. Wszystko zacho-
wane zostanie w eleganc-
kim, dostojnym stylu, dzięki 
nowoczesnemu wnętrzu. 
Serdecznie zapraszamy 
wszystkich, którzy mają za-
miar pobrać się w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Stawigu-
dzie.

Weronika Szyłejko 
lara klein

Historia rodziny Kalnasy

Wspólne zdjęcie uczestników uroczystości.

skiej Zwolnieni z Teorii, który miał na celu 
poprawić relacje interpersonalne i pro-
pagować uśmiech pośród mieszkańców 
Olsztyna i okolic. Prowadziłam zajęcia 
fitness na lekcjach wychowania fizyczne-
go. Robiłam animacje dla dzieci i prowa-
dziłam różne imprezy. Byłam członkiem 
zespołu, który tworzył audycję Spontan w 
Radiu Olsztyn.To moje takie małe sukce-
sy. Na te większe przyjdzie jeszcze pora. 

* W czym ci pomogło nasze gimna-
zjum?

- Otworzyłam na świat i na ludzi przez 
ten czas. W podstawówce była ze mnie 
trochę taka szara myszka, a w gimnazjum 
zaczęłam realizować swoje zainteresowa-
nia.

* jakie masz rady dla dzisiejszych 
uczniów gimnazjum w Stawigudzie?

- Nigdy nie wolno się poddawać, trzeba 
walczyć o swoje. Warto słuchać różnych 
rad z różnych stron, czyli rozmawiać z 
nauczycielami, brać ich słowa do serca. 
Musicie też dążyć do swoich celów, mieć 
własne pasje, realizować się. Jeśli znaj-
dziecie coś, co lubicie robić, będziecie 
szczęśliwi.

* dziękuję za rozmowę
   mikołaj łabanowski

trwa remont sali ślubów.

20 maja sta-
w i g u d z c y 
strażacy ob-

chodzili swoje święto. Przed 
remizą spotkali się druhowie 
ze Stawigudy, Gryźlin, Plusk 
i Bartąga. Uroczystość rozpo-
częła się mszą święta celebro-
waną przez księdza Norberta 
Bujanowskiego, gminnego 
kapelana straży pożarnej. 
Poświęcone po mszy wozy 
strażackie służyć będą całej 
społeczności lokalnej. Przed 

remizą zostały wręczone od-
znaczenia „Strażak Wzorowy” 
oraz medale „Za zasługi dla 
Pożarnictwa”. Nie zabrakło 
tez chwili wzruszeń – w stan 
spoczynku przechodził wielo-
letni prezes OSP w Stawigu-
dzie Krzysztof Szpera. 

Znalazła się też chwila na 
integrację środowiska straża-
ków przy grillu i bigosie oraz 
na zabawę „w strażaka” dla 
przybyłych dzieci.

michał retkowicz

Obchody Dnia Strażaka
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W murach 
stawigudzkiego 

gimnazjum obok 
uczniów ze wszystkich 
szkół w szranki 
ortograficzne stanęli: 
seniorzy, rodzice 
naszych uczniów 
oraz samorządowcy i 
pracownicy oświaty.

Niektórzy z nich dekla-
rowali domowe przygoto-
wania, inni przyznawali, 
ze liczą na sąsiadów, inni 
jeszcze oddali się w ręce 
losowi. Pozornie tylko at-
mosfera była sielankowa, 
w rzeczywistości rywaliza-
cja była ogromna. Powstała 
nawet cicha koalicja: Wszy-
scy przeciwko pracownikom 
oświaty, którzy już dwukrot-
nie zwyciężyli w dyktandzie. 

No i udało się. Puchar po-
wędrował do SENIORÓW, 
którzy popełnili tylko 1 błąd. 
Zadecydowały przecinki: 

drugie miejsce zdobyli ro-
dzice, a trzecie drużyna 
samorządowców. Kto zwy-
cięży w przyszłym roku? 

niektórzy już deklarują so-
lidne studia ortograficzne!

red.

Chwyć byka za rogi
II Stawigudzkie potyczki ortograficzne za nami

uczestnicy potyczek ortograficznych na pamiątkowej fotografii.

gościem „horyzontów 
Stawigudy” jest Pani 

krystyna maciusiewicz, 
dumna emerytka, 
kobieta o wielu 
zainteresowaniach. 

* czym się Pani zajmuje?
- Aktualnie prowadzę koło 

emerytów, rencistów i inwa-
lidów. Organizujemy razem 
spotkania, na których może-
my spotkać się w wspólnym 
gronie i porozmawiać, zaj-
muję się również organizacją 
wycieczek dla mieszkańców 
gminy, na przykład w ostat-
nim czasie udaliśmy się do 
Szymbarka, gdzie zwiedza-
liśmy domek, który stoi do 
góry nogami i okolice. Śpie-
wam także w chórze Legen-
da.

* jakie ma Pani zaintere-
sowania?

- Lubię robić to, co robię, 
czyli opiekować się emeryta-
mi, którym potrzebna jest po-
moc, organizować wycieczki, 
a przede wszystkim uwiel-
biam spędzać czas na jach-
tach wszelkiego rozmiaru od 
małych po duże.

* A sport?
- Tak, co jakiś czas chodzę 

na nordic walking. Bardzo 
lubię tę aktywność. Po takim 
spacerze zawsze czuję się o 
wiele lepiej. 

* A czym zajmuje się Pani 
w wolnych chwilach?

- Pielęgnuję swój ogród, na 
to poświęcam sporo czasu, 
ale przede wszystkim szy-
dełkuję. Wykonuję serwetki, 
obrusy bądź firanki.

* czy podróżuje Pani?
- Dziś już mniej, kiedyś 

dużo razy odwiedzałam Bu-
dapeszt, często wyjeżdżali-
śmy z chórem do Niemiec.

* jest Pani urodzoną sta-
wigudzianką?

- Pochodzę z Białostockie-
go, lecz w wieku 5 lat prze-
prowadziłam się z rodzicami 
do Węgorzewa. Później,  w 
roku 1978 przeprowadziłam 
się do Stawigudy. Mieszkam 
tu już zatem niemal 40 lat!

* co Panią skłoniło do 
zamieszkania w Stawigu-
dzie?

- Zbieg okoliczności. Nie-
opodal, w Ameryce leczył 
się mój syn. Lekarka mnie 
namówiła, aby zamieszkać 

nieopodal i tak się stało.
* A teraz, po latach, co 

sądzi Pani o naszej miej-
scowości?

- Stawiguda jest bardzo 
fajna, mamy fajnego wójta, 
który dba o mieszkańców, 
emerytów każdej miejscowo-
ści, o powstawanie przyja-
znych miejsc dzieciom takich 
jak plac zabaw, czy boisko.

* dużo czasu poświęca 
Pani emerytom. A co sądzi 
Pani o dzisiejszej młodzie-
ży?

- Nie tyle o młodych, a o 
ich rodzicach, którzy pozwa-
lają od malutkiego dziecku 
na to, co zechce. Nie wolno 
doprowadzić, aby dziecko 
weszło rodzicom „na głowę”, 
bo może to mieć złe konse-
kwencje. Dzieciom potrzebu-
ję tez trochę dyscypliny.

* dziękuję za rozmowę.
  oskar maguda

Aktywny Senior

Pani krystyna maciusiewicz - pierwsza od lewej.

Dzień Dziecka w gminie
gorące życzenia od 

rodziców, dziadków, 
nauczycieli, władz 
gminy Stawiguda… 

Wszyscy chcieliśmy, aby 
ten dzień dla najmłodszych 
mieszkańców był cudowny. 
Sołectwa, parafie i szkoły za-
prosiły swoich milusińskich 
na spotkania pełne atrakcji. 
Nie tylko słodkości, ale też 
zabawa i sport przyciągnął 
Dzieciaki na spotkania.

red. dzień dziecka w Pluskach.

dzień dziecka w Stawigudzie. dzień dziecka w rusi.

dzień dziecka w tomaszkowie. dzień dziecka  i młodzieży w gimnazjum.

W Szkołach 
Podstawowych 

w Stawigudzie i rusi 
gościli pochodzący 
z Singapuru oraz 
kanady studenci, którzy 
przyjechali do Polski 
w ramach programu 
AieSec. 

Podczas swojego pobytu 
w szkole Dominic, Harleen 
oraz Weiling prowadzili 
różne zajęcia. Najmłodsi 
nauczyli się m.in. jak posłu-
giwać się pałeczkami oraz 
pozbnali sztukę składania 
papieru zwaną orgiami. 
Podczas zajęć na boisku 
goście bawili się z uczniami 
w tradycyjne zabawy swoje-
go dzieciństwa. Starsze kla-
sy wysłuchały prezentacji na 
temat Singapuru oraz Kana-

dy i dowiedziały się np. że 
w Singapurze nie wolno żuć 
gumy, a w Kanadzie przez 
ponad 3 miesiące w roku 
pada śnieg. Dzieci były tak-
że zainteresowane pismem 
i językiem chińskim, dlatego 
jedne z zajęć studenci po-
świecili na naukę podstawo-
wych zwrotów w tym języku. 

Karolina Jaworska-Ben-
dyk

Stawigudzkie gimnazjum 
odwiedzili wolontariusze 
z Southport Master’s Com-
mission. Młodzi ludzie po-
ruszyli bardzo trudny temat 
uchodźstwa, ubóstwa i nie-
równego traktowania ludzi 
na całym świecie. Ale po 
trudnych rozmowach przy-
szedł tez czas na taniec i 
żarty.

red.

To Polska właśnie
Goście z Kanady i Singapuru  
w stawigudzkich szkołach
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Stawiguda uzyskała 
trzecie miejsce 

w rankingu, w którym 
badaniu poddano 655 
gmin z całej Polski. 

Wysokie oceny uzyskano 
między innymi za witrynę 
internetową, bardzo dobrze 
przygotowaną odpowiedź w 
języku angielskim, a także 
wysoką ocenę obsługi inwe-
storów. Wyróżnienia trafiły 
do 59 samorządów. W wo-
jewództwie warmińsko-ma-
zurskim, oprócz Stawigudy, 
nagrodzone zostały jeszcze: 
Mrągowo, Dywity, Lidzbark 
Warmiński oraz Elbląg.

Ranking corocznie przy-
gotowuje Studenckie Koło 
Naukowe Akceleracji, dzia-
łające przy Instytucie Przed-
siębiorstwa Kolegium Nauk o 
Przedsiębiorstwie w Szkole 
Głównej Handlowej w War-
szawie. Celem niniejszego 
badania jest ocena gotowo-
ści jednostek samorządu te-
rytorialnego do obsługi dro-

gą elektroniczną inwestorów 
oraz przedsiębiorców, a 
także innych interesariuszy 
gmin. Oceniano dwa obsza-
ry: możliwość kontaktu elek-
tronicznego z urzędem oraz 
funkcjonalność oficjalnej wi-
tryny internetowej gminy. W 
celu weryfikacji i oceny gmin 

biorących udział w badaniu 
zastosowano między innymi 
metodę „tajemniczego klien-
ta”.

Ranking gmin miał na 
celu wyłonienie samorzą-
dów charakteryzujących się 
ponadprzeciętną jakością 
obsługi interesantów, dlate-

go cieszymy się, że Gmina 
Stawiguda zdobyła tak pre-
stiżowy tytuł oraz tak wyso-
kie miejsce. Jest to dowód 
na dynamiczny rozwój Sta-
wigudy oraz gotowość do 
współpracy z inwestorami i 
do rozwoju biznesu.

Anna Samul

Gmina na 5!
Podczas konferencji zorganizowanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Wójt Irena 
Derdoń odebrała dyplom potwierdzający nadanie Gminie Stawiguda tytułu Gmina na 5! 

laureaci nagrody gmina na 5. druga od lewej - irena derdoń, wójt gminy Stawiguda.

o swoich trudnych 
decyzjach  

„horyzontom 
Stawigudy” opowiedziała 
karolina radziwon

* zatem na czyjąś rękę 
czy na własny rachunek? 
Pani zdecydowała, że na 
własny, dlaczego?

- Z wykształcenia jestem 
doradcą zawodowym. Przez 
siedem lat, jak i do tej pory, 
działałam również w tej bran-
ży. Decyzja o przekwalifiko-
waniu się i założeniu czegoś 
własnego dojrzewała. W 
pewnym momencie przyszedł 
taki moment, że stawiając 
cele innym osobom dążącym 
do znalezienia pracy, również 
postawiłam je i sobie. Rozpo-
częłam proces edukacji po-
przez różnego rodzaju kursy, 
po czym właśnie zaczęłam 
pracować na własny rachu-
nek. Założyłam jednoosobo-
wą działalność gospodarczą 
KaeR PROJEKT zajmującą 
się projektowaniem wnętrz 
mieszkalnych i usługowych. 
Wykonuję również indywi-
dualne projekty mebli, meta-
morfozy mieszkań oraz daję 

„drugie życie” starym często 
niechcianym meblom.

* dlaczego właśnie od 
razu działalność gospo-
darcza, a nie praktyka u 
kogoś?

- Wydawało mi się to naj-
lepszym rozwiązaniem i 
po upływie czasu jestem z 
tego bardzo zadowolona. 
Pisząc biznesplan, tworząc 
w myślach swoją własną 
przyszłość, wiedziałam, że 
początki mogą być bardzo 
trudne, ale miałam w za-
pleczu współpracę z mar-
ką PPHU Meble Stylowe, 
dzięki temu mogłam zacząć 
projektować kuchnie i da-
lej już się samo potoczyło. 
Oczywiście są duże pracow-
nie projektowe, lecz miałam 
wiarę w siebie i w to, że mi 
się uda. Skorzystałam przy 
tym również z dofinansowa-
nia z Unii Europejskiej.

* czy początki były trud-
ne?

- Początki zawsze są trud-
ne. Trzeba wierzyć w to, co 
się robi, mieć marzenia, cele 
i się nie podawać. W moim 
przypadku najtrudniejsze 
było podjęcie decyzji o prze-

kwalifikowaniu, natomiast 
później realizowałam krok po 
kroku moje cele i mam na-
dzieję, że przyniesie to sku-
tek.

* Skąd pomysł?
- Wychowałam się w rodzi-

nie artystycznej, rzemiosło 
jest mi znane od kołyski. Mia-
łam możliwość obserwacji 
moich rodziców, którzy przez 
prawie 30 lat projektują i pro-
dukują meble. Ten kapitał był 
bodźcem do rozwijania umie-
jętności w podobnym kierun-
ku. Myślę, że było to uśpione 
we mnie i po jakimś czasie 
dopiero zaczęło się budzić. 
Zaczęłam się skupiać na li-
teraturze branżowej i zrozu-
miałam, że to moja wielka 
pasja. 

* jakie są niezbędne ce-
chy charakteru przedsię-
biorcy?

- Najważniejszych cecha-
mi przedsiębiorcy jest otwar-
tość na działanie i na innych 
ludzi, upór, samodyscyplina 
oraz kreatywność. Myślę, że 
to najważniejsze cechy, aby 
osiągnąć sukces. Trzeba pa-
miętać, że nie jest to droga 
usłana różami. Wielokrotnie 

pojawią się trudności i będzie 
trzeba im stawić czoła.

* A co z wykształceniem 
przedsiębiorcy?

- W moim przypadku wy-
kształcenie kierunkowe nie 
jest na tyle potrzebne, bar-
dziej przydają się umiejęt-
ności takie jak kreatywność, 
umiejętności artystyczne i 
komputerowe.  Nie kończy-
łam kolejnych studiów wyż-
szych, tylko dokształcałam 
się za pomocą samokształ-
cenia i kursów zawodowych. 
Dzięki pracy doradcy zawo-
dowego nabyłam umiejęt-
ność skutecznej komunikacji 
z klientami, dobrej organizacji 
czasu i odpowiedzialności za 
wykonywane zadania. 

* Skąd wziąć pierwsze 
pieniądze na swoją działal-
ność?

- Projektant wnętrz, aby 
móc zaproponować klien-
towi profesjonalne usługi 
oraz przedstawić projekt za 
pomocą wizualizacji foto 
realistycznych musi posia-
dać  profesjonalne progra-
my do projektowania oraz 
dobry sprzęt komputerowy. 
Są to rzeczy drogie, jednak 

w moim przypadku dzięki 
funduszom unijnym mogłam 
zainwestować w potrzebny 
mi sprzęt.

* A teraz pierwsze pienią-
dze z drugiej strony. W co 
warto zainwestować zaro-
bione pieniądze?

- Warto zainwestować w 
dalszy rozwój, czyli udział w 
różnego typu konferencjach, 
targach czy szkoleniach. To 
są elementy, na których się 
opieram swoją firmę.

* czy czuje się Pani 
„spełniona” zawodowo?

- Dzisiaj czuję dużą satys-
fakcję z tego co robię. Każdy 
projekt jest dla mnie nowym 
wyzwaniem. Do zadań pod-
chodzę bardzo indywidual-
nie. Staram się słuchać mo-
ich klientów. Poznawać ich 
preferencje, aby przestrzeń, 
którą projektuję, stała się dla 
nich przyjemna i komfortowa. 
Jednak myślę, że takie speł-
nienie zawodowe przyjdzie 
za kilka lat i jestem na dobrej 
drodze do realizacji wyma-
rzonych celów.

* czy gmina Stawiguda 
sprzyja przedsiębiorcom?

- Takim małym przedsię-

biorcom jak ja, jak najbar-
dziej. Wszystkie formalności 
załatwiam bez problemu. 
Więc tak - gmina Stawiguda 
sprzyja ludziom biznesu. Do-
datkowo rozwój Gminy pod 
kątem budownictwa miesz-
kalnego daje mi duże moż-
liwości na zdobycie nowych 
klientów.

* czy uważa się Pani za 
człowieka sukcesu?

- Określenie te jest subiek-
tywne, więc mogę powie-
dzieć o sobie: dobry człowiek 
i pracownik.

* co by Pani powiedziała 
„świeżym” przedsiębior-
com?

- Swój pomysł na biznes 
warto jest zaplanować. Stwo-
rzyć  biznesplan, postawić 
sobie cele i dobrze się przy-
gotować do swojego fachu. 
Warto przeanalizować swoją 
przyszłą potencjalną kon-
kurencję, aby rzetelnie oce-
nić swoją szansę na danym 
rynku. Należy stawiać sobie 
ambitne cele, by realizować 
swoje marzenia. To są moje 
porady dla nowych przedsię-
biorców.

mikołaj łabanowski

Na czyjąś rękę czy na własny rachunek?

EWA na 
Stawigudiadzie 
Program dotacyjny EWA realizowany przez WFOŚiGW w Olsztynie 
gościem tegorocznego festynu gminnego 
Podczas XXIV Festynu Gminnego „STAWIGUDIADA 2017” obecni 
będą przedstawiciele Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Pracownicy funduszu od-
powiedzą na pytania związane m.in. z Programem EWA (energia, 
woda, powietrze) tj.: kto może uzyskać dofinansowanie, na jakich 
warunków, na jakie działania, a także w jaki sposób złożyć wniosek 
i go rozliczyć.
Programu EWA (energia, woda, powietrze) jest to programu poży-
czek dla osób fizycznych z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby 
w ramach którego funkcjonują trzy linie pożyczkowe:

1. Linia ENERGIA:
•	 E1 – budowa źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne
•	 E2 – zakup pojazdów o napędzie elektrycznym
•	 E3 – budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
2. Linia WODA:
•	 W1 – budowa, przebudowa i modernizacja indywidualnych 

i grupowych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych 
(przyłącza, oczyszczalnie przydomowe)

•	 W2 – budowa systemów retencji wody
•	 W3 – budowa studni i ujęć wody na potrzeby bytowe, mo-

dernizacja SUW.
3. Linia ATMOSFERA:
•	 A1 – budowa, przebudowa, modernizacja indywidualnych 

źródeł ciepła (likwidacja źródeł niskiej emisji), wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub/i chłodu

•	 A2 – kompleksowa termomodernizacja budynków miesz-
kalnych

•	 A3 – wymiana pokryć dachowych zawierających azbest.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wykorzystania obec-
ności pracowników WFOŚiGW.
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Segregacja odpadów po nowemu

Poprawa ekomobilności   
na terenie Gminy Stawiguda

Zmiany w systemie segregacji odpadów 
komunalnych w gminie Stawiguda

Każdy mieszkaniec gminy w trosce o czyste 
środowisko powinien segregować we własnym 

gospodarstwie domowym odpady komunalne. 
dzięki temu poziom odzysku surowców wtórnych 
może się zdecydowanie zwiększyć, a im więcej 
produktów produkowanych będzie z recyklingu, 
tym mniejsze straty będą w środowisku 
naturalnym.

Z dniem 1 lipca 2017 r. wejdzie w życie Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybra-
nych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Rozporzą-
dzenie określa frakcje odpadów komunalnych podlegają-
ce obowiązkowi selektywnego zbierania oraz kolorystykę 
pojemników.

Na terenie gminy Stawiguda obowiązuje obecnie sys-
tem segregacji oparty o trzy frakcje odpadów:

Papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru 
i odpady opakowaniowe z tektury, zbierane są w workach 
koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.

Szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbierane 
są w workach koloru zielonego z napisem „Szkło”.

Odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowa-
niowe z tworzy sztucznych oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, odpady z metali, w tym odpady opako-
waniowe z metali zbierane są w workach koloru żółtego z 
napisem „Tworzywa sztuczne i metale”.

Od  1 stycznia 2018 r. na terenie gminy poza w/w frak-
cjami odpadów będzie prowadzony selektywny odbiór:

Popiołu z gospodarstw domowych
Odpadów ulegających biodegradacji, z podziałem na:
odpady zielone
odpady kuchenne 
Właściciele nieruchomości którzy zadeklarowali selek-

tywną metodę gospodarowania odpadami zobowiązani 
będą od 01 stycznia 2018 r. do  segregowania odpadów 

na sześć frakcji: papier, tworzywa sztuczne i metale, 
szkło, popiół, odpady kuchenne ulegające biodegradacji i 
odpady zielone ulegające biodegradacji.

Osoby posiadające kompostowniki odpady zielone i ku-
chenne ulegające biodegradacji będą mogły zagospoda-
rowywać we własnym zakresie. 

Jeśli właściciel danej nieruchomości zadeklarował se-
lektywne gromadzenie odpadów, a popiół z gospodarstwa 
domowego oraz odpady zielone i kuchenne ulegające 
biodegradacji będą gromadzone w inny niż opisany wyżej 
sposób (np. w pojemniku na odpady zmieszane), zostanie 
on wezwany do złożenia korekty deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z za-
stosowaniem stawki dla odpadów gromadzonych w spo-
sób nieselektywny.

Każda nieruchomość, z której zadeklarowano selek-
tywną zbiórkę odpadów, zostanie wyposażona przez 

firmę odbierającą odpady w worki koloru: niebieskiego, 
żółtego, zielonego, szarego i brązowego. Istnieje również 
możliwość zakupu we własnym zakresie pojemników do 
gromadzenie odpadów zebranych selektywnie zgodnie z 
obowiązującą kolorystyką.

Osoby zainteresowane odbiorem popiołu z gospodarstw 
domowych oraz odpadów zielonych i kuchennych ulegają-
cych biodegradacji zobowiązane będą do dnia 31.12.2017 
r. do złożenia odpowiedniego wniosku w Urzędzie Gminy 
Stawiguda.

Wniosek można pobrać osobiście w urzędzie gminy 
oraz ze strony internetowej bip.stawiguda.pl zakładka Go-
spodarowanie odpadami – zasady odbioru odpadów ko-
munalnych w gminie.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numera-
mi telefonów: 89 512-69-30, 89 512-69-31, 89 512-69-40 
oraz 89 512-69-43.

W dniu 4 maja 2017 
r. marszałek 

Województwa 
Warmińsko-
mazurskiego, gustaw 
marek Brzezin i Wójt 
gminy Stawiguda 
irena derdoń 
podpisali umowę 
o dofinansowanie 
projektu „Poprawa 
ekomobilności 
na terenie gminy 
Stawiguda”. 

Koszt inwestycji to ponad 
16 mln złotych, z czego 13,5 
mln złotych zostanie dofi-
nansowane z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko
-Mazurskiego na lata 2014-

2020 w ramach alokacji ZIT. 
Inwestycja obejmie rozwój 
infrastruktury drogowej i ro-
werowej oraz zakup taboru 
komunikacyjnego.

Projekt realizowany na 
terenie gminy Stawiguda za-
kłada poprawę zrównoważo-
nej mobilności mieszkańców 
gminy poprzez realizację na-
stępujących celów:

1. Rozbudowa drogi gmin-
nej wraz z traktem pieszo
-rowerowym na odcinku od 
skrzyżowania z drogą 598 
poprzez ul. Przyrodniczą, 
Jeziorną do działki nr 289/5 
w obrębie Bartąg. 

2. Budowa traktów 
pieszych i pieszo-rowe-
rowych w gminie Sta-
wiguda. Trakty pieszo 

-rowerowe mają być zbu-
dowane w miejscowo-
ściach Bartąg (wzdłuż ulic: 
Nagietkowej, Akacjowej, 
Kwiatowej, Rumiankowej), 
Dorotowo do Majd oraz w To-
maszkowie od drogi krajowej 
51 do końca miejscowości 
oraz wzdłuż ulicy Żurawiej 
i Myśliwskiej. Trakty piesze 
zaplanowane są w Bartą-
gu wzdłuż ulic Fiołkowej, 
Liliowej i Jaśminowej oraz 
wzdłuż ul. Gietrzwałdzkiej od 
skrzyżowania z drogą powia-
tową na Ruś do stacji PKP.

3. Zakup 4 sztuk jedno-
stek taboru pasażerskiego. 
Ten aspekt projektu zakłada 
uruchomienie linii autobuso-
wych pomiędzy poszczegól-
nymi miejscowościami gminy 

Stawiguda oraz Olsztynem.
Przetargi na realizację 

zadań są już w trakcie przy-
gotowywania i lada dzień 
zostaną ogłoszone. Budowa 
drogi i traktów spowoduje 
utrudniony dostęp do pasa 
drogowego, dlatego prosimy, 
aby właściciele posesji, przy 
których inwestycja ma być 
realizowana, wykonali przy-
łącza do swoich działek. Po 
wybudowaniu infrastruktury 
wykonanie indywidualnych 
przyłączy może wiązać się 
ze zwiększonymi kosztami 
z powodu utrudnionego do-
stępu.

referat Budownictwa i 
zamówień Publicznych

urząd gminy Stawiguda

o założeniach projektu „Poprawa ekomobilności  na 
terenie gminy Stawiguda” opowiedziała czytelnikom 
Agnieszka tkacz z referatu Budownictwa i zamó-
wień Publicznych  urzędu gminy Stawiguda. gmina 
uzyskała 13 000 000 zł dofinansowania z regionalne-
go Programu  operacyjnego Województwa Warmiń-
sko-mazurskiego na lata 2014-2020, co stanowi 85% 
kosztów inwestycji, między innymi na zakup czterech 
autobusów komunikacyjnych budowę dróg gminnych  
oraz licznych traktów pieszo-rowerowych. linia auto-
busowa będzie zaczynać się w miejscowości jaroty, 
biec przez Bartąg i Bartążek, a kończyć się w miejsco-
wości ruś. do końca 2017 roku ma zostać ogłoszony 
przetarg na realizację powyższego zadania, a w 2018 
roku projekt powinien zostać ukończony.

jan czaczkowski

SzczegÓły Projektu 
„PoPrAWA ekomoBilnoŚci  

nA terenie gminy StAWigudA”
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zarówno regaty jak i 
zawody siatkarskie 

odbywają się pod 
honorowym patronatem 
Wójta gminy Stawiguda 
ireny derdoń. 
Wieczorem odbędzie 
się koncert rockowy 
znanego lekarskiego 
zespołu the Painkillers.

Regaty sięgają do tradycji 
rywalizacji o Błękitną Wstęgę 
Atlantyku przyznawanej jed-
nostce, która pobije rekord 
prędkości i pokona Atlantyk 
w najkrótszym czasie. Żegla-
rze od lat organizują regaty 
pod takim właśnie hasłem. 
Jubileuszowe regaty na je-
ziorze Wulpińskim cieszą się 
wielkim zainteresowaniem. 
Co roku bierze w nich udział 
ok. 20 jachtów, a rywalizacja 
jest bardzo widowiskowa. 

W Tomaszkowie znajduje 
się profesjonalne, jedno z 
najlepszych w wojewódz-
twie Warmińsko-Mazurskim 
boisko do siatkówki plażo-

wej. W naszej gminie mamy 
idealne warunki do uprawia-
nia tej dyscypliny, a boiska 
przystosowane do siatkówki 
plażowej są w wielu miejsco-
wościach. Dyscyplina jest 
młoda, ale zdobywa coraz 
większą popularność. Atrak-

cyjność zawodów zwiększa-
ją nieoczekiwane podmuchy 
wiatru, które mogą stanowić 
wyzwanie nawet dla wy-
trawnych siatkarzy. Także w 
tych zawodach (start 1 lipca 
godz. 10) liczymy na duże 
zainteresowanie i zaciętą ry-
walizację.

Imprezą towarzyszącą jest 
pokaz ratownictwa medycz-
nego. Będzie ognisko i prze-
pyszny catering. Wieczorem 
w sobotę odbędzie się go-
ścinny koncert zespołu The 
Painkillers (początek godzi-

na 20.30). Imprezę zakończy 
uroczyste wręczenie nagród 
i pucharów.

Organizatorem imprezy 
jest Stowarzyszenie TO-
MASZKOWO. Zawody odby-
wają się dzięki pomocy Gmi-
ny Stawiguda, a asekurować 
żeglarzy będą strażacy z 
OSP Pluski. Więcej infor-
macji znajdziecie na stronie 
www.tomaszkowo.com.pl i 
na stronie gminy Stawiguda. 

oskar maguda

Lipiec w Tomaszkowie 
pod znakiem regat  
oraz siatkówki

W dniach 1-2 lipca w Tomaszkowie na plaży Wulpinek odbędzie wyjątkowa 
impreza. Obok rozgrywanych już po raz dziesiąty Regat o Błękitną Wstęgę Jeziora 
Wulpińskiego odbędą się po raz drugi Otwarte Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej.

już za tydzień w tomaszowie rozpoczną się regaty o błękitną wstęgę jeziora Wulpińskiego.

mieszkańcy 
miejscowości 

majdy i kręsk w dniu 
15.02.2011 r. na zebraniu 
założycielskim podjęli 
inicjatywę powołania 
Stowarzyszenia pod 
nazwą „zrzeszenie 
majdy-kręsk”. głównym 
inicjatorem i jednym z 
członków założycieli, 
jest Pan tadeusz Bakuła. 

* Skąd pomysł na utwo-
rzenie tego stowarzysze-
nia? 

Głównym powodem utwo-
rzenia zrzeszenia była budo-
wa drogi asfaltowej. Była to 
bardzo wyczekiwana chwila 
przez mieszkańców Majd i 
Kręska. Jednak z upływem 
czasu powstawały nowe po-
mysły na zagospodarowanie 
zarówno naszych terenów, 
jak i brzegów Jeziora Wulpiń-
skiego. 

* co na chwilę obecną 
udało się zrealizować? 

Do chwili obecnej zrealizo-
wano kilka projektów inwe-
stycyjnych z wykorzystaniem 
funduszy unijnych takich jak: 
zakup parasoli i namiotu na 
różnego typu spotkania, bu-
dowa tzw. witacza. Jeden z 
projektów dotyczył budowy 
pomostu pływającego na je-
ziorze Wulpińskim na brzegu 
działki gminnej - publicznie 
dostępnej. Realizacja tego 
projektu pozwoliła zabezpie-
czyć istniejące walory przy-
rodnicze przybrzeżnej strefy 
jeziora. Poza ochroną śro-
dowiska, budowa pomostu 
wpłynęła na poprawę estety-
ki wsi, oraz bezpieczeństwa 
mieszkańców i turystów. Po-
zyskaliśmy również środki 
unijne na organizację imprez 
kulturalnych – „Lato w Maj-
dach” „Spotkania Warmiń-
skie”.

* A nad czym teraz pracu-
je zarząd i mieszkańcy? 

W ramach projektu „EKO-
LOGICZNA OCHRONA 
BRZEGÓW I OKOLICY JE-
ZIORA WULPIŃSKIEGO”  
zostało przygotowanych 17 
lokalnych projektów, między 
innymi: budowa ekoparku, 
traktu pieszego, skweru węd-
karza. Pomimo że projekt nie 
uzyskał dofinansowania unij-
nego, mieszkańcy stopniowo 
realizują opracowane projek-
ty w ramach tzw. „ czynów 
społecznych”. Tak powstają 
w/w inicjatywy. Poza projek-

tami, mieszkańcy własnymi 
siłami realizują własne po-
mysły upiększania wsi.

* Większość projektów 
była realizowana w maj-
dach, Pan jest mieszkań-
cem kręska, a co zrobiono 
właśnie w kręsku?

Tak jak wspomniałem, 
jednym z projektów była bu-
dowa traktu pieszego z na-
sadzeniem drzew i krzewów 
jagodowych, właśnie w Krę-
sku. Przy udziale mieszkań-
ców został wykonany około 
400 metrowy trakt  przy pasie 
drogowym.  Upiększony zo-
stał różnorodną roślinnością 
oraz klombami z różami. Ca-
łości uroku dodaje kapliczka 
warmińska.

* jakie są dalsze plany 
pracy Stowarzyszenia?

Chcemy kontynuować 
dalsze tworzenie Ekoparku, 
bo jest to duża inwestycja, 
która wymaga jeszcze dużo 
pracy. Kolejnym zadaniem 
jest opracowanie informa-
tora turystycznego, w celu 
promowania naszych pięk-
nych terenów. Wychodząc 
naprzeciw coraz większemu 
zapotrzebowaniu społeczne-
mu, chcemy ciągle podnosić 
warunki życia i odpoczynku, 
funkcjonalność infrastruktury, 
estetyki otoczenia i ochrony 
środowiska.

* dziękuję za rozmowę.
  olivia moryc

Zrzeszenie 
Majdy – Kręsk

Prosimy o pilne (ilość uczestników zawodów jest ogra-
niczona) zgłoszenia załóg i drużyn na adres mailowy: 
regaty@tomaszkowo.com.pl lub wysyłając SMS na nr 
501243057. Można będzie zgłosić się też w dniu imprezy 
w godz. 9.30-10.00. W sobotę początek rywalizacji siatka-
rzy i odprawa sterników o godz. 10.30. Zapraszamy.

ekoludzie w Stawigudzie
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy 

Stawiguda przy współpracy ze Szkołą Podstawową, 
Gimnazjum oraz Gminą Stawiguda zaprosiło miesz-

kańców na akcję ekologiczną połączoną z happeningiem eko-
logicznym na ulicach naszej miejscowości. 

Środki na organizację imprezy Stowarzyszenie pozy-
skało z WFoŚigW. Spotkanie było też okazją do oficjalnego 
otwarcia ogrodów założonych na posesji SP. To wynik współ-
pracy Szkoły Podstawowej z dr. Mariuszem Antolakiem i stu-
dentami z Koła Architektów Krajobrazu „Horyzont” oraz studen-
tami Uniwersytetu Dzieci.

Podczas akcji mieszkańcy gminy mogli  podziwiać uczniów 
w trakcie ich popisów artystycznych: śpiew, taniec, malarstwo, 
sport... Dzieci miały możliwość pochwalenia się swoją wiedzą 
w konkursie ekologicznym. Obejrzeliśmy też pokaz mody eko-

logicznej. Na scenie odbył się także 
konkurs czytelniczy. W końcu czyta-
nie też jest EKO! Na festynie, oprócz 
oglądania atrakcji na scenie, można 
było też spróbować pysznych domo-
wych ciast, serów, chleba i domo-
wego smalcu, bigosu, a pragnienie 
ugasić świeżo wyciskanymi sokami 
warzywno-owocowymi. Dostępne 
było również danie na ciepło. 

Akcja propagowała zachowa-
nia ekologiczne: unikaj kupowania 
zbędnych rzeczy, użyj powtórnie, 
utylizuj!

helena kaszubska
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Pierwszy „Wiosenna 
mAkro-PrzyrodA 

czyli odkrywamy 
świat makrofotografii” 
oraz „rzeka łyna w 
pejzażu”. Spotkania 
prowadzili: Przemysław 
Burzyński mieszkaniec 
Stawigudy, pasjonat 
fotografii krajobrazowej 
i podróżniczej oraz 
jolanta kolinko, 
pasjonatka fotografii 
pejzażowej - Warmianka 
od ponad 40 lat. 

Z Przemysławem Burzyń-
skim „z aparatem w ręku” roz-
mawiała Weronika Szyłejko 

* od kiedy zaczęła się 
Pana przygoda z aparatem 
i fotografią?

Fotografią interesowałem 
się od zawsze, ale tak na 
poważnie rozwinąłem to jako 
swoją pasję pod koniec lat 
90. Wtedy już dostałem swój 
pierwszy, lepszy aparat. W 
zasadzie ta pasja trwa nie-
przerwanie do dnia dzisiej-
szego. Staram się w każdej 
wolnej chwili dokumento-
wać otaczającą nas rzeczy-
wistość, piękne krajobrazy 
Warmii oraz otaczającą nas 
przyrodę.

* czym jest dla Pana foto-
grafia?

Można powiedzieć, że w 
pewnym sensie jest to mój 
sposób na życie. Aparat jest 
moim nieodłącznym towarzy-
szem i kompanem we wszel-
kich podróżach, spotkaniach 
z ludźmi. Staram się też do-
kumentować wszystko to, co 
wiąże się z życiem naszej 
społeczności, jak choćby 
działanie wspólnoty kościel-
nej czy też chóru, w którym 

śpiewam.
* co zainspirowało Pana 

do fotografii? czy była to 
przyroda?

Myślę, że przede wszyst-
kim zainspirowały mnie prze-
piękne krajobrazy, nie tylko 
z naszych rejonów, ale także 
z zakątków Europy i świata, 
które odwiedzałem. Z czasem  
też bardzo ciekawi ludzie, 
których spotkałem i których 
uwieczniłem na portretach. 

Czy wykonuje Pan zdjęcia 
portretowe, krajobrazowe, po-
dróżnicze - w czym Pan czuje 
się najlepiej?

Najlepiej czuję się w zdję-
ciach krajobrazowych, ale z 
upływem czasu coraz czę-
ściej wnikam też w fotografię 
reportażową i portretową. To 
są podstawowe kierunki mo-
ich działań.

* jak Pan dotarł do gru-
py Plenery Fotograficzne 
,,Warmińskie klimaty”?

P.B.: Do grupy zajmującej 

się projektem, bo tak można 
nazwać fotokonkurs ,,War-
mińskie Klimaty”, dołączyłem 
3 lata temu. Początkowo by-
łem uczestnikiem, a potem 
już jako osoba wspomagają-
ca i odpowiedzialna za stronę 
plenerową tego konkursu. 

* zorganizował Pan ple-
ner fotograficzny w Stawi-
gudzie? 

Inspiracją tego spotkania 
było to, żeby przyciągnąć jak 
największą rzeszę zdolnych 
fotoamatorów, którzy miesz-
kają w naszej gminie. Myślę, 
że spotkało się to z bardzo 
sympatycznym oddźwiękiem, 
o czym świadczy ta liczna 
grupa osób, która brała udział 
w plenerze. Jest to też faj-
na forma przygotowania do 
udziału w konkursie. Każdy 
ma szansę wykonać zdjęcia i 
porównać ze zdjęciami innych 
uczestników.

* Fotografując naturę, 
przyrodę, czy takie mo-

menty są dla Pana czymś 
w rodzaju odskoczni od co-
dzienności, chwilami relak-
su, wytchnienia?

Z pewnością jest to od-
skocznia od codziennego 
życia, stresu i problemów, 
które nas chyba wszystkich 
dotykają i otaczają. Polecam 
to wszystkim, jako sposób na 
spędzanie wolnego czasu.

* czy ma Pan jakieś 
szczególne marzenia zwią-
zane z fotografią? miejsca 
gdzie najbardziej chciały 
się Pan udać na fotograficz-
ną eskapadę?

Zdecydowanie chciałbym 
kiedyś, odwiedzić wybrzeże 
Irlandii i Szkocji i sfotografo-
wać niesamowite klify.

* o czym marzy fotograf?
Po cichu myślę, że każdy 

fotograf marzy, o odwiedzeniu 
jak najpiękniejszych miejsc. A 
głośniej … może o lepszym 
sprzęcie!

Autor?

Plenery fotograficzne 
Warmińskie Klimaty

W ramach przygotowań do fotokonkursu „Warmińskie Klimaty 2017” odbyły się 
już dwa plenery fotograficzne

Przemysław Burzyński.

Zarząd Fundacji Fundusz Ziemi 
Olsztyńskiej ustalił datę składa-
nia wniosków stypendialnych 

na rok szkolny/akademicki 2017/2018. 
Dokumenty można składać w terminie 
od 14 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku. 

Z pomocy programu stypendial-
nego Fundacji ubiegać się mogą ab-
solwenci gimnazjum, młodzież szkół 

średnich oraz studenci studiów dzien-
nych Wszystkie te osoby muszą 
być mieszkańcami powiatu olsztyń-
skiego i spełniać poniższe warunki: 
- osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 
4,50 na świadectwie kończąc gimna-
zjum bądź na świadectwie szkoły śred-
niej, natomiast w indeksie średnią 4,00, 
- są finalistami olimpiad, konkursów, 

mają udokumentowane inne osiągnię-
cia naukowe, artystyczne lub sportowe,, 
- spełniają wymogi finansowe przyzna-
nia stypendium – dochód na osobę w 
rodzinie nie przekracza 1028 zł netto.

Wnioski i regulamin są dostępne na 
stronie internetowej Powiatu Olsztyń-
skiego i facebooku Fundacji - https://
www.facebook.com/fundacjafzo

Zdobądź stypendium - wnioski do 31 sierpnia

Firma AB Brabant z Holandii poszukuje pracowników w 
sektorze rolnym, terenów zielonych, robót ziemnych. Mile 
widziane prawo jazdy i znajomość języka angielskiego. Pil-
nie poszukujemy osób do pracy przy dojeniu krów i hodowli 
świń. CV proszę przesyłać na: abbrabant.polska@gmail.
com   tel: +48 513 410 311

Praca w holandii
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HORYZONTY

STAWIGUDY

dwie drużyny ze 
Stawigudy na 

podium Vii turnieju 
dzikich drużyn „gazety 
olsztyńskiej.

10 czerwca 2017 r. w so-
botę na boisku w Kortowie 
odbył się VII Turniej Dzikich 
Drużyn „Gazety Olsztyń-

skiej”. Dwie drużyny ze 
Stawigudy pod wodzą pana 
Wiesława Śnieżko – w kate-
gorii wiekowej 2006 i młod-
si zajęły I oraz III miejsce, 
natomiast drużyna prowa-
dzona przez pana Daniela 
Zdankiewicza w kategorii 
2003 i młodsi zajęła II miej-
sce! 

Sukcesy piłkarskie Rok na finiszu

W Stawigudzie 
aktywność 

fizyczna jest w modzie, 
oprócz wielu typowych 
zajęć sportowych mamy 
okazję wziąć udział 
w różnego rodzaju 
warsztatach, wycieczkach 
czy turniejach. 

A oto krótki przegląd nie-
których z nich: W dniach 
13-16.09.2016r. trwał w Sta-
wigudzie Europejski Tydzień 
Sportu #BeActive. Każdego 
dnia prowadzone były inne 
zajęcia: trening funkcjonal-
ny, zumba frisbee, joga. Na 
uczestników czekały różne 

nagrody, w tym nagroda głów-
na: rower! 

W ramach RekreAkcji od-
bywały się treningi funkcjo-
nalne w ramach projektu Re-
kreAKCJA, skupiające duże 
grono odbiorców. Taki wysiłek 
umacnia mięśnie używane 
przez nas w ciągu normalne-
go dnia np. przy wchodzeniu 
po schodach.

VI wojewódzki turniej tań-
ca nowoczesnego „Warmia 
Power” jak co roku zrzesza 
ogromną ilość tancerzy. Tym 
razem impreza odbyła się 
19.11.2016r. w hali sportowej 
przy gimnazjum. Jednym z 
celów turnieju jest promowa-

nie aktywności ruchowej po-
przez taniec. 

W ciągu pierwszych dni 
tego roku, a dokładnie od 
01.01 do 03.01 mogliśmy 
uczestniczyć w kuligach kon-
nych. Tylko śnieg nie zawsze 
dopisywał.

Nowy rok przywitaliśmy za-
jęciami fitness. Taki sport jest 
dobrą alternatywą dla mniej 
lubianych ćwiczeń siłowych. 

6 maja 2017r. mogliśmy 
być uczestnikami rodzinnej 
wycieczki rowerowej trasami 
pobliskich lasów. Brały w niej 
udział całe rodziny. 

Dnia 20.05.2017r. w Maj-
dach miały miejsce warsztaty 

łucznicze prowadzone przez 
członków Warmińskiej Grupy 
Łuczniczej. Zarówno doro-
śli jak i dzieciaki wystrzeliły 
strzały w tarczę wielokrotnie 
przekonując się, że trafienie 
do celu nie jest wcale takie 
proste. 

Przez cały rok w obiektach 
sportowych w naszej gmi-
ny odbywały się zajęcia piłki 
nożnej dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, zajęcia z tenisa 
ziemnego, zumby, jogi.

Nadchodzące wakacje po-
winniśmy spędzić na sporto-
wo. Może pływanie, kajaki, 
poranny jogging? 

Adam tylicki

Podsumowanie wydarzeń sportowych w Stawigudzie w roku szkolnym 2016/2017

W tym miesiącu 
w ramach 

rekreAkcji mieszkańcy 
gminy mogli 
uczestniczyć w treningu  
łucznictwa, który odbył 
się w majdach. 

Organizatorem był Robert 
Klawikowski. Na spotkaniu 
ku zdziwieniu trenerów, sta-
wiła się spora grupka osób 
z całej gminy. Na treningu 
było można poznać pod-
stawy łucznictwa takie jak 
postawa, celowanie i strze-
lanie. Trening jak ocenił Pan 
Robert był bardzo udany. 
Startowały nawet całe rodzi-
ny, a parę osób po treningu 

zgłosiło się do Warmińskiej 
Grupy Łuczniczej. Jest to 
grupa trenerów i zawodni-
ków, którzy uczą chętnych 
łucznictwa. Grupa prowadzi 
zajęcia na strzelnicy, która 
znajduje się przy ulicy Tu-
wima w Olsztynie pod base-
nem uniwersyteckim. Więcej 
informacji na temat działal-
ności grupy można znaleźć 
w internecie. 

Zdaniem Pana Rober-
ta, pokaz w Majdach był 
bardzo udany, ale w ciągu 
półtorej godziny nie da się 
nauczyć łucznictwa. Zainte-
resowani nauczyli się pod-
staw i postrzelali do tarcz. 
Tylko 1 osobie to się nie 
spodobało. Łucznictwo nie 
jest dla każdego, ponieważ 
wymaga dużej cierpliwości. 
Poziom dobry osiągamy po 
paru miesiącach szkolenia. 
Potem jest tzw. przerwa, 
czyli zatrzymujemy się w 
osiągach. Wtedy potrzebna 
jest cierpliwość ponieważ, 
dopiero wtedy jest okres 
na regularne ćwiczenie, na 
wzmocnienie mięśni i ćwi-
czenie techniki. Dopiero kie-
dy przeczekamy ten okres, 
nasze osiągi pójdą w góry. 
Zaczniemy strzelać z coraz 
dalszych odległości. 

maks janowski 
krzysztof kowalewski

RekreAkcja – Łucznictwo 

Stawigudzkie drużyny wraz z trenerem.

Podczas treningu w majdach.


	_GoBack

