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HORYZONTY
STAWIGUDY

8 lutego 2018 roku 
w Bartągu miało 

miejsce uroczyste 
otwarcie filii Szkoły 
Podstawowej 
w Rusi. Jest  to 
nowa szkoła, która 
została wybudowana 
dzięki pomocy 
władz gminnych 
i wojewódzkich. 

Dzieci mogą uczyć się te-
raz w nowoczesnych salach, 
przystosowanych do ich po-
trzeb. W szkole znajduje się 
dwanaście sal lekcyjnych, 
stołówka, świetlica, pokój na-
uczycielski i kilka innych po-
mieszczeń gospodarczych. 
Na razie będą uczęszczać 
do niej uczniowie klas 1-3. 
W przyszłości planowane 
jest dobudowanie drugiego 
skrzydła, w którym oprócz 
kolejnych dwunastu sal znaj-
dzie się sala gimnastyczna. 
Ma także powstać boisko.  

Uroczystość otwarcia roz-
poczęła się o godzinie 11.00, 
przed szkołą, symbolicznym 
przecięciem biało-czerwonej 
wstęgi przez zaproszonych 
gości, w asyście pocztów 
sztandarowych szkół gminy 
Stawiguda. Następnie dy-
rektor szkoły w Rusi, Marek 
Kotliński, zaprosił wszystkich 
zebranych do środka.

W części oficjalnej, po 
poświęceniu szkoły przez 
księdza proboszcza pa-
rafii św. Jana Ewangelisty   
w Bartągu, Leszka Kuriatę, 
przemawiali zaproszeni go-
ście. Do zgromadzonych 
na sali uczniów, nauczycieli 
i rodziców mówili: wójt gmi-
ny Stawiguda, Irena Derdoń, 

warmińsko-mazurski kurator 
oświaty Krzysztof Marek No-
wacki oraz przedstawiciele 
władz samorządowych, które 
reprezentowali: marszałek 
województwa Grzegorz Ma-
rek Brzezin, wicewojewoda  
Sławomir Sadowski, prze-
wodniczący Rady Gminy 
Stawiguda Grzegorz Wieczo-
rek, sołtys sołectwa w Bar-
tągu Grzegorz Kołakowski 
wraz z radną Łucją Kartasiń-
ską. Wielkie brawa otrzymał 
również, dziękujący za ten 
wielki dar, dyrektor naszej 
szkoły, Marek Kotliński. Za 
wybudowanie nowego obiek-
tu wdzięczni byli także rodzi-
ce. W ich imieniu głos za-
brała przewodnicząca Rady 

Rodziców Marzena Balukie-
wicz. Następnie nauczyciele 
i uczniowie podziękowali za 
możliwość nauki w nowym 
budynku, wręczając wszyst-
kim gościom podarunki.  
Dzieci zaprezentowały także 
część artystyczną, w któ-
rej wzięli udział uczniowie 
klas młodszych. Nie mogło 
też zabraknąć kabaretowe-
go występu aktorów z klas 
czwartych i piątych. W koń-
cu przyszła kolej na poczę-
stunek, w czasie którego 
rodzice uczniów, w podzię-
kowaniu, poczęstowali gości 
wspaniałym tortem. 

Dzięki budowie nowej 
szkoły młodsze dzieci mogą 
w dogodniejszych warun-

kach rozwijać swoje umie-
jętności, a starsze klasy 
nareszcie zmieszczą się 
w starym budynku Szkoły 
Podstawowej w Rusi. Mamy 
nadzieję, że szkoła z powo-
dzeniem będzie się rozbu-

dowywała. Życzymy wszyst-
kim nauczycielom i uczniom 
przyjemnych lekcji w nowym 
miejscu!

 Zosia Zielonka 
Basia Zielonka

SP w Rusi

Uroczyste otwarcie 
nowej szkoły w Bartągu

W numerze

Dzień Kobiet  
w Stawigudzie
8 marca w Zespole 

Szkolno- Przedszkolnym 
w Stawigudzie odbył się III 
Gminny Dzień Kobiet. Był 
on zorganizowany przez 
Gminę Stawiguda, Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Stawigudzie oraz 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Stawigudzie. Chętnych 
do świętowania nie brako-
wało. 

Czytaj na str. 2

Nowy sołtys Rusi
15 stycznia w Rusi od-

były się wybory na sołtysa. 
Zwyciężyła Halina Zapad-
ka. W kilka dni po wybo-
rze rozmawialiśmy z nową 
panią sołtys o jej planach 
i marzeniach. 

Czytaj na str. 4

SMOG zabija! 
Walczmy z nim
Zanieczyszczenie po-

wietrza to jedna z negatyw-
nych konsekwencji rozwo-
ju cywilizacyjnego. Ma tak 
duży wpływ na życie prze-
ciętnego człowieka, że nie 
można go po prostu zba-
gatelizować. Gmina Stawi-
guda aktywnie włączyła się 
w walkę o czyste powietrze 
w naszym kraju. Mieszkań-
cy mogą gminy zdobyć do-
finansowanie na wymianę 
starego pieca węglowego. 
Do zdobycia jest kilka ty-
sięcy złotych. Nabór wnio-
sków już się rozpoczął.  

Czytaj na str. 5

Płać podatki  
do swojej gminy
Dla rozliczeń PIT 2017 

z urzędem skarbowym 
ważne jest miejsce za-
mieszkania, a nie zamel-
dowania podatnika. Nie 
potrzeba więc żadnych 
dodatkowych formalności, 
by podatnik złożył PIT np. 
w miejscu, w którym miesz-
ka. Dlaczego warto? 

Czytaj na str. 6
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Gminne obchody 
Dnia Kobiet
Stawigudzkie kobiety już po raz trzeci świętowały swój dzień na spotkaniu 
zainicjowanym przez Wójta Gminy Stawiguda, Irenę Derdoń. 

8 marca 2018 r.  
w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym 
w Stawigudzie 
odbył się III Gminny 
Dzień Kobiet. Był on 
zorganizowany przez 
Gminę Stawiguda, 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Stawigudzie oraz 
Gminny Ośrodek 
Kultury w Stawigudzie. 
Chętnych do 
świętowania nie 
brakowało. 

W tej uroczystości wzię-
ło udział ponad 200 pań. 
Mieszkanki gminy zostały 
przywitane kwiatami wrę-
czonymi przez strażaków. 
Na stołach wypieki przygo-
towane przez Koła Gospo-
dyń Wiejskich ze Stawigu-
dy, Rusi i Gryźlin oraz panie 
z Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego. Punktem kulmi-
nacyjnym było rozkrojenie 
tortu, który okazał się nie 
tylko piękny, ale i wyśmie-

nity. Uroczystość umilały 
występy stawigudzkich ze-
społów: Kosejder oraz Baby 
Ruśkie i 2 promile. Gwiazdą 
wieczoru był zespół Trzy 
Gitary, który przypomniał 
uczestnikom spotkania 
szlagiery i mniej znane 
utwory Czerwonych Gitar. 
Piosenki stały się okazja do 

tego, aby sala wypełniła się 
śpiewem i tańcem. Podczas 
imprezy odbyły się trzy tury 
losowania ponad 90 nagród 
ufundowanych przez part-
nerów akcji. Wygrać można 
było m.in.: kosze z upomin-
kami, vouchery do restau-
racji, teatru i wejściówki na 
basen. 

Wiele osób miło swój 
wkład w ten dzień, wielu też 
należą się podziękowania. 
Uśmiech na twarzy i dekla-
racja uczestnictwa w przy-
szłorocznym gminnym dniu 
kobiet za rok w jeszcze więk-
szym gronie niech takim po-
dziękowaniem będzie.

Weronika Szyłejko 

Podczas obchodów Dnia Kobiet w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stawigudzie

Taniec otwiera w ludziach  
to co najpiękniejsze...
19 stycznia 

odbył się 
bal gimnazjalny. 
Wszystkie dziewczęta 
w wieczorowych 
kreacjach, chłopcy 
w dopasowanych 
garniturach, cudowny 
wystrój sali i oczywiście 
dostojny nastrój. 
 
Uroczystość rozpoczęła 

się zaprezentowaniem polo-
neza przez trzecioklasistów, 
którzy dali z siebie wszystko. 
Taniec wyszedł bezbłędnie, 
a tancerze zostali nagro-
dzeni wielkimi brawami. Na-
stępnie pani dyrektor Anna 
Stokłos powitała wszystkich 
uczniów, rodziców oraz pra-
cowników szkoły. Później 
na salę wprowadzono wiel-

ki tort, a po tym widowisko-
wym momencie młodzież 
w towarzystwie innych gości 
świetnie bawiła się do póź-
nego wieczora w rytmie mu-

zyki. W przerwach od tańca 
dzieci częstowały się słod-
kościami oraz ciastami przy-
gotowanymi przez rodziców. 

Gimnazjaliści na pewno 

na długo zapamiętają ten 
wieczór, a teraz czas na 
ostatnie powtórki. Za chwilę 
EGZAMIN!  

Lara Klein

Bal gimnazjalistów rozpoczął się tradycyjnie polonezem

Uzbekistan 
w Klubie 
Podróżnika

Kolejne spotkanie 
w KLUBIE 

PODRÓŻNIKA za 
nami. Tym razem 
organizatorzy gościli 
Państwo Iwonę Batyk 
i Andrzeja Krakowiaka. 
Przedstawili oni 
materiał filmowy 
z podróży, którą 
zatytułowali 
„Uzbekistan - 
Jedwabnym Szlakiem 
do Morza Aralskiego 
i nie tylko...”.

Znani wiernym gościom 
świetlicy w Tomaszkowie 
ze spotkania poświęconego 
Nowej Zelandii, tym razem 
zaprezentowali swoje wra-
żenia z wyprawy do Uzbe-
kistanu i Kirgistanu. Pełni 
pasji opowiadali o tradycji 
negocjacji z mieszkańcami 
obu krajów. Poruszyli temat 
na temat trudności zwią-
zanych z dostaniem się do 
Uzbekistanu, o wizie, któ-
rą, aby zdobyć należy się 
mocno postarać. Oba kra-
je przemierzyli za pomocą 
taksówek i pociągów. Pie-
niądze w tym kraju wymie-
nia się na wagę. Okazuje 
się, iż kraj jest praktycznie 
bezpieczny, co potwierdzili 
podróżnicy, mówiąc, że nie 
zaistniała sytuacja niebez-
pieczna podczas wyjazdu. 
Uczestnicy poznali, zoba-

czyli dzieła z listy UNESCO 
występujące w Uzbekista-
nie. Wielu zainteresowała 
historia Morza Aralskie-
go, które pomniejszyło się 
w skutek modernizacji farm 
bawełnianych. Pani Iwo-
na i Pan Andrzej wirtualnie 
oprowadzili nas po: Samar-
kandzie, Registanie, Chi-
wie, Nukusie ... Niektórzy 
zaciekawili się historią ta-
jemniczego metra w Tasz-
kencie, gdzie perony przy-
stosowane są do pełnienia 
funkcji schronów przeciwa-
tomowych. Miejsca bacznie 
strzeże wojsko i policja. Na 
filmie z podróży można było 
zobaczyć warunki hoteli, 
hosteli, w których zatrzymy-
wali się podróżnicy, niektóre 
warunki były naprawdę eks-
tremalne. Noc u stóp kopal-
ni w barakowozach ogrze-
wanych węglem, przejazd 
na ciężarówce dowożącej 
węgiel brzmi naprawdę 
interesująco. Uczestnicy 
posmakować mogli potra-
wy na bazie ryżu zwanego 
PLOV, przygotowanej we-
dług przepisu Uzbeckiego. 
Dla bardziej łakomych były 
pyszne ciasteczka z se-
zamem, których przepis do-
stępny jest na: http://gok.
stawiguda.pl/aktualnosci/
relacja-ze-spotkania-w-klu-
bie-podroznika-uzbekistan

Oskar Maguda

Wesołych Świąt
życzy redakcja

„Horyzontów Stawigudy”
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*Do gimnazjum chodzi-
łaś w latach 2001 – 2004. 
Pomimo upływu lat, jak 
wspominasz czasy gim-
nazjum?

Mam bardzo dobre wspo-
mnienia z Gimnazjum. At-
mosfera w szkole oraz kadra 
pedagogiczna pozwoliła mi 
na rozwój moich pasji i zain-
teresowań.

*Jak wspominasz pra-
cowników placówki – 
nauczycieli, wychowaw-
ców? Miałaś swojego 
ulubionego?

Nie jest to łatwe pytanie, 
ponieważ uważam, że każ-
da osoba wniosła coś do 
mojej edukacji i pozwoliła 
zrozumieć co chcę robić 
dalej. Jednak odpowiadając 
na pytanie będzie to dziw-
na mieszanka bo była to 
historia i fizyka. Nie będzie 
więc niespodzianką jeżeli 
powiem, że właśnie nauczy-
ciele od tych przedmiotów 
p. Ewa Dragun i p. Włodzi-
mierz Żukowski byli moimi 
ulubionymi.

*Powróciłabyś do sta-
wigudzkiego gimnazjum, 
aby jeszcze raz przeżyć 
te 3 lata?

Chyba jednak nie. Mimo 
wielu bardzo dobrych wspo-
mnień, uważam że w życiu 

pewne etapy się kończą nie 
bez przyczyny i czasem po-
wrót do nich mógłby być roz-
czarowaniem.

*A jakie studia ukoń-
czyłaś?

Ukończyłam studia 
z Public Realtion na Uni-
wersytecie Warszawskim, 
a następnie kontynuowałam 
edukację na studiach MBA 
ze Francji.

*Jakieś sukcesy?
O sukcesach chyba po-

winni mówić inni, jednak to 
z czego jestem najbardziej 
dumna to praca jako dzien-
nikarz podczas paryskich 
tygodni mody – Paris Fa-
shionWeek.

*Czym się teraz zajmu-
jesz?

Obecnie pracuje w agen-
cji reklamowej w dziale kre-
atywnym, do moich zadań 
należy tworzenie koncepcji 
reklam i copywriting.

*A co z czasem wol-
nym? Masz jakieś pasję?

Na pewno trochę by się 
zebrało przez te wszystkie 
lata. Pasje, którym poświę-
cam najwięcej czasu to na 
pewno moda i filmy.

*W czym Ci pomogło 
Gimnazjum w Stawigu-
dzie?

Jak już wcześniej wspo-

mniałam gimnazjum pozwo-
liło mi na rozwijanie moich 
zainteresowań, a dzięki 
temu dało mi szansę na lep-
szy start w dalszą edukację.

*Co byś przekazała dzi-
siejszym uczniom gimna-
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Evviva l’arte
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O jej wkładzie 
w tę inicjatywę 

rozmawiali 
Maksymilian Janowski 
i Krzysztof Kowalczyk.

*Na rzecz parku prze-
kazała Pani część swojej 
ziemi. Skąd ten pomysł? 

- Inicjatywa wyszła ze 
strony rady sołeckiej. Po-
nieważ teren należący do 
gminy nie miał dostępu do 
drogi, postanowiłam za-
mienić się gruntami z gmi-
ną. Przekazałam około 3 
arów na rzecz tego parku 
nieodpłatnie.

*Czy brała pani udział 
w tworzeniu parku?

- W pracach porządko-
wych. Trzeba było wyciąć 
drzewa, oczyścić, wywieźć. 
Teren jest trudny: bagnisty, 
podmokły. 

*Skąd pomysł na Eko 
Park?

- Chcieliśmy, aby w Maj-
dach powstało takie miej-
sce, w którym będzie 
można pospacerować, wy-
począć nad wodą, w pięk-
nym otoczeniu. To dobra 
inicjatywa, z pożytkiem 
dla wszystkich i dla miesz-
kańców, i dla turystów. 
W Majdach powstało ład-
ne, zadbane miejsce, któ-

re sprzyja relaksowi. Nasz 
wieś pięknieje.

*Czy sołectwo planuje 
kolejne inwestycje?

- Tak. W związku ze zbli-
żającymi się obchodami 
100 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległo-
ści pragniemy w Majdach 
stworzyć Park Niepodle-
głości. W ten sposób chce-
my uczcić tę rocznicę.

Eko Park w MajdachNowy sołtys Rusi 
Eko Park w Majdach ma wielu ojców. Jego powstanie nie byłoby możliwe  
bez zaangażowania mieszkańców. Jedną z nich jest Pani Helena Błocka. 

Sercem Parku Niepodległości w Majdach będzie głaz 
z tablicą upamiętniającą 100 rocznicę odzyskania niepod-
ległości. Obok znajdą się tablice prezentujące drogę Pol-
ski do wolności oraz historię Majd i Kręska i całej Warmii. 
Pierwsze prace już ruszyły.              Red.

Stowarzyszenie Tomaszkowo  
z tytułem „Społecznik Roku”
Stowarzyszenie 

Tomaszkowo 
nagrodzone zostało 
nagrodą Społecznik 
Roku, która przyznana 
została prezesowi 
stowarzyszenia, 
Panu Jerzemu 
Dobrzańskiemu 
przez Wójta 
Gminy Stawiguda. 
Stowarzyszenie 
działa aktywnie na 
rzecz mieszkańców 
Tomaszkowa od 2008 
roku. 

Celem Stowarzyszenia 
jest tworzenie i wspieranie 
ciekawych pomysłów i ini-
cjatyw. Członkowie stowa-

rzyszenia organizują, co 
roku od 10 lat Regaty o Błę-
kitną Wstęgę jeziora Wulpiń-
skiego. W tym roku po raz 
trzeci zostaną zorganizo-
wane Otwarte Mistrzostwa 
Gminy w Siatkówce Plażo-
wej. Od lat organizowany 
jest również jest konkurs 
fotograficzny zakończony 
wernisażem. Wspomnieć 
należy także o akcjach 
charytatywnych, na któ-
rych zebrano 40.000 Zł na 
rzecz potrzebujących dzieci 
z naszej gminy. W świetlicy 
w Tomaszkowie organizo-
wane są spotkania z cyklu: 
„Klub Podróżnika” i „Eko 
Tomaszkowo”. Podczas 
spotkań Eko Tomaszkowo, 

uczestnicy uczą się wyrobu 
ekologicznych kosmetyków 
z dostępnych na naszym 
terenie ziół. Bardzo wysoki 
poziom artystyczny osiągnął 
działający przy stowarzy-
szeniu Chór Konsonans pod 
dyrekcją Natalii Kaczmar-
czik. W ubiegłym roku Chór 
wydał nową płytę. Dzięki 
inicjatywom podjętych przez 
to stowarzyszenie aktualnie 
powstaje ścieżka rowerowa 
przez Tomaszkowo i opraco-
wywany jest projekt przebu-
dowy drogi powiatowej.

 Działalność stowarzysze-
nia spotyka się z olbrzymią 
pomocą władz gminy i GOK 
w Stawigudzie. Bardzo dzię-
kujemy za pomoc Ewelinie 

Sugajskiej z GOK w Sta-
wigudzie. Wśród osób naj-
bardziej zaangażowanych 
w działania Stowarzyszenia 
należy wymienić: Urszu-
lę Dobrzańską, Bogdana 
Kulę, Włodzimierza Bakuna 
i Krzysztofa Łabanowskie-
go.. 

Oskar Maguda

15 stycznia w Rusi 
odbyły się 

wybory na sołtysa. 
Zwyciężyła Halina 
Zapadka. W kilka dni po 
wyborze rozmawialiśmy 
z nowa panią 
sołtys o jej planach 
i marzeniach. 

*Od kiedy mieszka pani 
w Rusi?

- Mieszkam tu już od 32 
lat, a związana z tą piękną 
miejscowością jestem jesz-
cze dłużej. Stad pochodzi 
mój mąż, to za nim tu przy-
byłam i tu znalazłam swoją 
małą ojczyznę.

*Co najbardziej podoba 
się Pani w Rusi?

- Najpiękniejszym miej-
scem dla mnie jest nasz ka-
pliczka, która jest na wzgó-
rzu przy rzece. Spacerujący 
po Rusi napotka na tak nie-
spotykane i zachwycające 
widoki jak nigdzie na świe-
cie.

*Kilka dni temu została 
pani wybrana sołtysem. 
Skąd decyzja o kandydo-
waniu?

- Od wielu lat pracuję 
w świetlicy wiejskiej w Rusi 
i tak naprawdę to zawsze 

jestem związana ze wszyst-
kim, co się dzieje w naszej 
miejscowości, zawsze mam 
kontakt z mieszkańcami. 
Wiele różnych imprez odby-
wa się ze wspólnym udzia-
łem sołectwa i świetlicy. Po 
rezygnacji poprzedniego 
sołtysa zostałam przeko-
nana przez mieszkańców 
aby podjąć to nowe wyzwa-
nie. Wiele osób obiecywało 
wsparcie i pomoc w dzia-
łaniu.  W podjęciu decyzji 
aby zgodzić się zostać soł-
tysem miały wielki wpływ 
panie z KGW „Baby Ruśkie” 
i stowarzyszenie „Ruś Nad 
Łyną”.

*Już Pani wie, jakie będą 
pierwsze działania?

- Jako sołtys chciałabym 
bardzo współpracować 
z mieszkańcami i razem po-
dejmować różne inicjatywy 
na rzecz społeczności, aby 
nasza piękna Ruś była wsią 
nas wszystkich bez wyjątku, 
bez względu na to skąd kto 
przybył i kim jest.

Praca sołtysa to dla mnie 
wielkie wyzwanie i mam na-
dzieje że sprostam zdaniu 
i nie zawiodę mieszkańców.

Rozmawiała 
Martyna Stasińska 

Bezpieczny Senior 
W 2016 roku 

Stawiguda 
dołączyła do 
projektu pod tytułem 
„Bezpieczny Senior.” 
Dwunastego lutego 
2018r. w Gminnym 
Ośrodku Pomocy 
Społecznej 
w Stawigudzie odbyło 
się pierwsze tegoroczne 
spotkanie w ramach 
kampanii informacyjno-
promocyjnej pt. 
„Edukacja dla 
Bezpieczeństwa”. 

Tematem tego projektu 
było prawidłowe korzysta-

nie z telefonu alarmowego 
112. Prowadzący z Cen-
trum Powiadamiania Ra-
tunkowego w Olsztynie 
przygotował prezentację 
multimedialną o właściwym 
korzystaniu z numeru ra-
tunkowego  i uczył prawi-
dłowego komunikowania 
się z operatorem. Ćwicze-
nia bardzo podobały się 
naszym seniorom. Po spo-
tkaniu, uczestnicy wszy-
scy zadowoleni i świadomi 
nowych umiejętności. Za-
praszamy serdecznie na 
kolejne spotkania z cyklu 
„Bezpieczny Senior”.

Adam Komar
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Można już składać 
wnioski o dotację 

na wymianę starego 
pieca węglowego. Do 
zdobycia jest kilka 
tysięcy złotych.

W związku z podję-
ciem przez Radę Gmi-
ny Stawiguda w dniu 11 
stycznia 2018 r. Uchwały  
Nr XXXIII/332/2018 
w sprawie określania za-
sad udzielania dotacji ce-
lowej z środków budżetu 
Gminy Stawiguda do inwe-
stycji służących ochronie 
powietrza, polegających 
na wymianie źródeł ciepła 
w budynkach lub lokalach 
mieszkalnych na terenie 
Gminy Stawiguda, które 
nie są wykorzystywane do 
prowadzenia działalności 
gospodarczej od 1 lutego 
2018 r. rozpoczął się nabór 
wniosków. Dotacja może 
być przyznana na:

likwidację wszystkich tra-
dycyjnych palenisk mułowo
-węglowych lub węglowych 
i zainstalowanie niskoemi-
syjnego źródła ciepła. Przez 
likwidację tradycyjnych pa-
lenisk mułowo-węglowych 
lub węglowych rozumie się 
usunięcie z nieruchomości 
wszystkich czynnych nisko-
emisyjnych pieców/kotłów 
mułowo-węglowych lub wę-
glowych. Nie dotyczy pie-
ców kaflowych trwale odłą-
czonych od przewodów 
kominowych, stanowiących 
wyłącznie element ozdobny 
lokalu lub budynku,

lub 
wymianę niskoemisyj-

nego kotła c.o. z pale-
niskiem mułowo-węglo-
wym lub węglowym, na 
niewęglowe źródło ciepła 
(kocioł na biomasę, gaz, 
olej opałowy), wykonanie 
ogrzewania elektrycznego 
lub z zastosowaniem od-
nawialnego źródła energii.

Poprzez ekologiczne 
źródła ciepła rozumie się:

a. ogrzewanie gazem,
b. ogrzewane olejem 

opałowym,
c. ogrzewanie energią 

elektryczną,
d. ogrzewanie z zasto-

sowaniem odnawialnego 

źródła energii.

W ramach projektu moż-
na ubiegać się o dotację 
w wysokości do 3.000,00 
zł brutto, jednak nie więcej 
niż 50% kosztów zakupu 
urządzenia grzewczego. 
Urządzenia i materia-
ły muszą być fabrycznie 
nowe, zamontowane po 
raz pierwszy i posiadające 
co najmniej dwuletnią gwa-
rancję (dotacją nie są ob-
jęte przenośne urządzenia 
grzewcze np. termowen-
tylatory, grzałki elektrycz-
ne w piecach kaflowych, 
grzejniki na naftę, propan 
– butan i in.). Dotacja przy-
znawana jest tylko raz dla 
danego budynku lub lokalu 
mieszkalnego.

Osoby zainteresowa-
ne otrzymaniem dotacji 
powinny złożyć w sekre-
tariacie Urzędu Gminy 
Stawiguda bądź za pośred-
nictwem poczty tradycyjnej 
na adres: Urząd Gminy 
Stawiguda ul. Olsztyńska 
10 11-034 Stawiguda, wy-
pełniony wniosek wraz 
z niezbędnymi załącznika-
mi. Wnioski o udzielenie 
dotacji przyjmowane będą 
w trybie ciągłym do 30 
października danego roku 
kalendarzowego i rozpa-
trywane na bieżąco wg 
kolejności zgłoszeń, do 
wysokości środków finan-
sowych przeznaczonych 
na ten cel w uchwale bu-
dżetowej na dany rok. 

Regulamin udzielenia 
dotacji oraz formularz 
wniosku dostępne są na 
stronie Biuletynu Informa-
cji Publicznej http://bip.
stawiguda.pl/, zakładka 
Środowisko, podzakładka 
Finansowanie zadań z za-
kresu ochrony środowiska 
lub w siedzibie Urzędu 
Gminy Stawiguda w Refe-
racie Ochrony Środowiska 
i Promocji pok. 12. 

Szczegółowych informa-
cji udzielają pracownicy 
Referatu Ochrony Śro-
dowiska i Promocji, tel. 
89 512-69-31 lub 89 512-
69-30.

Referat Ochrony  
Środowiska i Promocji 

Dofinansowanie  
wymiany pieca  
węglowego

Zanieczyszczenie 
powietrza to 

jedna z negatywnych 
konsekwencji rozwoju 
cywilizacyjnego. Ma tak 
duży wpływ na życie 
przeciętnego człowieka, 
że nie można go po 
prostu zbagatelizować.

CZyM JEST SMOG?
Smog to mgła zawierają-

ca zanieczyszczenia powie-
trza. Słowo powstało w języ-
ku angielskim z połączenia 
dwóch słów: smoke (dym) 
i fog (mgła). To zjawisko 
występuje wtedy, gdy w po-
wietrzu znajduje się dużo 
zanieczyszczeń, a warunki 
atmosferyczne – np. brak 
wiatru czy mgła – sprzyjają 
ich koncentracji. Szczegól-
nie zagrożone na smog są 
tereny znajdujące się w doli-
nach i kotlinach górskich.

ZIMą I LATEM
Zimą występuje tzw. 

smog londyński (siarkowy). 
Ma to związek z paleniem 
w piecach. Zawiera przede 
wszystkim tlenek siarki, tlen-
ki azotu, tlenki węgla, sadzę 
i pyły. W Polsce występuje 
w Krakowie i na Górnym 
Śląsku. Negatywnie wpły-
wa na układy oddechowy 
i krążenia. Smog typu Los 
Angeles pojawia się głównie 
latem. Powstaje ze spalin 
samochodowych zawiera-
jących tlenek węgla, tlenki 
azotu i węglowodory. Pod 
wpływem słońca powstają 
z nich kolejne toksyny, np. 
ozon. W Polsce występuje 
w Warszawie i Krakowie. 
Wywołuje podrażnienia 
oczu i dróg oddechowych.

JAK JEST W POLSCE?
W naszym kraju oddycha-

my bardzo złym powietrzem. 
Oto przykładowe normy 
zanieczyszczeń w Europie: 
Anglia 60g/m3 , Francja 
80g/m3, Słowacja 150g/
m3 a w naszym kraju do-
puszczalne jest aż 300g/
m3. Polska jest jednym 
z najbardziej zanieczysz-
czonych krajów Unii Euro-
pejskiej. Nasz kraj zajmuje 
wysoką pozycję na liście 

najbardziej zanieczyszczo-
nych w Europie. Dotyczy to 
zwłaszcza unoszących się 
w powietrzu drobnych pyłów 
o średnicy nie większej niż 
2,5 mikrometra (tysięcznej 
części milimetra), zwanych 
w skrócie PM2,5. Zawiera-
ją one m.in. związki siarki 
i azotu, metale ciężkie oraz 
amoniak. Według WHO ich 
stężenie nie powinno prze-
kraczać 10 mikrogramów na 
metr sześcienny, norma eu-
ropejska jest bardziej liberal-
na – 25 μg/m3. Tymczasem 
w ostatnich latach w Polsce 
średni poziom tego rodzaju 
zanieczyszczeń to 27 μg/
m3 – gorzej od nas wypadła 
tylko Bułgaria.

Według Światowej Or-
ganizacji Zdrowia (WHO) 
33 z 50 miast w Unii Eu-
ropejskiej o największym 
stężeniu pyłu PM2,5 znaj-
duje się w Polsce. Najbar-
dziej zanieczyszczonymi 
miastami w Polsce są ko-
lejno: Żywiec, Pszczy-
na, Rybnik, Wodzisław 
Śląski, Opoczno, Sucha 
Beskidzka, Kraków. 

CZy SMOG 
NAM ZAGRAŻA?
Według danych Świato-

wej Organizacji Zdrowia 
zanieczyszczenia powie-

trza zabijają co roku 6,5 
mln ludzi na całym świecie. 
W Polsce jest to blisko 50 
tys. osób rocznie.

Smog jest przyczyną no-
wotworów, źle oddziałuje 
na kobiety w ciąży i wpływa 
hamująco na rozwój dzieci. 
Miejskie powietrze może 
zwiększać ryzyko chorób 
serca nawet o kilkadzie-
siąt procent. Na podobne 
ryzyko narażone są osoby, 
które niedawno rzuciły pa-
lenie.  Badania wykazały 
również, że jeśli kobieta 
w ciąży oddychała zanie-
czyszczonym powietrzem, 
jej dziecko może mieć kło-
poty ze zdrowiem już przy 
narodzeniu, a potem jest 
bardziej narażone na za-
burzenia rozwojowe i może 
mieć niższy iloraz inteli-
gencji. Są również dane 
wskazujące na związek za-
nieczyszczeń z zachorowa-
niami na cukrzycę, autyzm 
i demencję. 

CZy MOŻEMy 
COŚ ZROBIć?
Główną przyczyną po-

wstawania smogu jest pa-
lenie w piecach złej jakości 
paliwem energetycznym 
(węgiel brunatny, drewno, 
śmieci). Również spaliny sa-
mochodowe źle wpływają na 

powietrze. W Polsce dużo 
osób porusza się prywatnym 
transportem , samochody są 
stare i nie ekologiczne. Do-
minują auta mające powyżej 
10 lat. Wbrew przyjętym opi-
niom przemysł jest najmniej-
szym emitentem cząstek 
pyłu, ponieważ zakłady mu-
sza spełniać wysokie normy 
narzucone przez ochronę 
środowiska. Montowane są 
wysokiej jakości filtry, które 
skutecznie zmniejszają emi-
sję pyłu.

Aby zapobiegać powsta-
waniu smogu, powinni-
śmy jeździć transportem 
publicznym, chodzić pie-
szo lub jeździć rowerami. 
W piecach powinno palić 
się paliwem wysokoenerge-
tycznym (wysokiej jakości 
węgiel kamienny, pelet, gaz 
ziemny). 

Możemy w każdym mo-
mencie sprawdzić poziom 
zanieczyszczenia. Gmi-
na Stawiguda za pomocą 
aplikacji  umożliwia spraw-
dzenie stanu powietrza 
w najbliższej okolicy. Gdy 
atmosfera jest czysta mo-
żemy wyjść na spacer lub 
poćwiczyć na świeżym po-
wietrzu.

Kinga Kaszuba

Czy wiesz, czym  
naprawdę oddychasz?
SMOG – Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów  
w całej Unii Europejskiej
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*U kogoś czy na własny 
rachunek? Pan zdecydował 
się na własny biznes, dla-
czego?

- Dobrze, że zadajecie tego 
typu pytanie. Każdy kto koń-
czy szkołę ma dylemat – czy 
pracować u kogoś, czy u sie-
bie? I najczęściej idziemy do 
kogoś, bo nie jesteśmy pewni 
czy umiejętności i wiedze jaką 
posiadamy będziemy umieli 
sprzedać, a ktoś będzie chciał 
za nią zapłacić. Polecałbym 
wszystkim, aby docelowo 
myśleć o własnym biznesie, 
ponieważ przez to możemy 
się samorealizować. Należy 
patrzeć z perspektywą – dziś 
pracuje u kogoś, uczę się, lecz 
docelowo chciałbym założyć 
coś swojego. Tak też traktuje 
swoich pracowników. Warto 
zapamiętać, że to czego na-
uczymy się w firmie możemy 
wykorzystać w naszym życiu.

*Początki – były trudne?
- Jak wszystko. Jak zaczy-

namy chodzić to też jest trud-
ne. Wiążę się to z potknięcia-
mi, upadkami, ale myślę, że 
trud kształtuje charakter. Moim 
zdaniem nie należy się bać 
trudności, właśnie powinniśmy 
podchodzić do tego jako cen-
ne doświadczenie. Wszystko 
co przychodzi w życiu łatwo, 
po prostu nie cienimy.

*Skąd pomysł?
- Jestem człowiekiem bar-

dzo nastawionym na ekologię, 
w związku z tym prowadząc 
swój biznes od 1984 roku 
uznałem, że warto wnieść 
cząstkę siebie w społeczność, 
w której żyjemy. Więc, jeżeli 
możemy dbać o środowisko, 
kształtować ludziom ich miej-
sce do mieszkania, to mam 

z tego satysfakcję. Biznes po-
winien czynić dobro.

*A jakie są według Pana 
niezbędne cechy przedsię-
biorcy?

- Przede wszystkim mieć 
marzenia. Nie tylko jako 
przedsiębiorcy, ale też jako lu-
dzie powinniśmy marzyć, mieć 
pasję, którą trzeba realizować 
w każdym dniu. Mam sche-
mat, którym się kieruje. Wy-
gląda on następująco: rysuje 
trójkąt – figurę idealną. Na jej 
czubku widnieje hasło – CO?, 
czyli co powinniśmy w życiu 
robić. Następnie w pozosta-
łych wierzchołkach piszę KIE-
DY? oraz JAK?. Podstawowe 
pytanie znajduje się jednak 
w środku – DLACZEGO TO 
ROBIMY?. Właśnie ono jest 
najważniejsze. Zawsze mu-
simy je sobie zadać. Czy to 
służy ogółu społeczeństwa? 
Ja służę dla dobra społeczeń-
stwa, staram się być profesjo-
nalistą w tym co robię, a jeżeli 
ludzie mi za to płacą to mam 
z tego satysfakcję.

*A jakie jest niezbędne 
wykształcenie dla przedsię-
biorcy?

- Im większą wiedzę mamy, 
tym jest nam w życiu łatwiej. 
Nie powinniśmy jednak kon-
centrować się na zdobywaniu 
maksymalnej wiedzy, tylko 
wiedzę zdobyta na poszcze-
gólnym etapie wykorzystywać. 
Dla mnie klasycznym przy-
kładem jest Richard Branson, 
który jest wizjonerem, przed-
siębiorca, który zakończył 
edukację w wieku 15 lat. To 
znaczy, że się nie uczy? On 
się uczy codziennie. Ja rów-
nież nie lubiłem w szkole czy-
tać lektur, a teraz  z książką się 

nie rozstaje. Zawsze na moim 
biurku, czy gdziekolwiek się 
udaje mam kilka książek pod 
ręką, ponieważ to pozwala 
mi poszerzać swoją wiedzę. 
Podsumowując – wiedza tak, 
ale nie tylko ta szkolna. Powin-
niśmy rozwijać swoje pasje, 
i poprzez nie poszerzać swoje 
horyzonty i wiedzę.

*Pierwszy pieniądz – skąd 
go wziąć?

- No właśnie, najczęściej jak 
mówimy o biznesie to mówimy 
o pieniądzach, ale jeżeli mamy 
pomysł, dobry pomysł, to jest on 
wart więcej niż pieniądze, bo je-
żeli ktoś go kupi to wtedy mamy 
sukces. Pamiętam pewną hi-
storię mojego syna. Chodził on 
do podstawówki, miał podajże 
10 lat. W pierwszy dzień waka-
cji wziął swoje książki, komiksy 
wyszedł na ulicę i zaczął sprze-
dawać. Dzisiaj pracuje w Sta-
nach Zjednoczonych, w jednej 
z korporacji, mieszka w Dolinie 
Krzemowej i daje sobie radę. 
Jeśli potrafimy to sprzedajmy 
to co umiemy. Możemy komuś 
trawę skosić i czy potrzebne są 
nam do tego jakieś pieniądze? 
Nie, jeżeli mamy jakieś zdolno-
ści to spróbujmy je sprzedać. 
A nóż ktoś je kupi.

*A pierwszy pieniądz 
z drugiej strony? W co warto 
go zainwestować?

- W wiedzę. Praktyczną 
wiedzę. Dziś mówi się, że jest 
epoka wiedzy, Tak jak kiedyś 
była epoka pary , to dzisiaj 
mamy wiedzę. Jeśli mamy 
wiedzę, która wyprzedzi na-
szych konkurentów to nasz 
biznes staje się prorozwojowy. 
Uczmy się rzeczy, które są po-
trzebne dla innych i za które 
ludzie gotowi są zapłacić.

*Co według Pana oznacza 
termin „dobry pracodawca”?

- Musiałbym zapytać 
o to moich pracowników. Do-
bry pracodawca to taki, który 
docenia innych ludzi, daje im 
się rozwijać i ich wspiera. To 
bardzo podobne do sformu-
łowania „dobry rodzic”. Co 
to oznacza, ma on rozpiesz-
czać swoje dzieci? Nie, ma 
ich wspierać, dodawać im siły, 
pewności siebie i powiedzieć 
im: Masz prawo do popełniania 
bledów, bo jest to rzeczą ludz-
ką , ale pamiętaj idź do przodu. 
Taka jest filozofia - wspierajmy 
innych, dajmy im możliwość 
rozwoju i wtedy ci pracownicy 
będą mieli satysfakcję pracy 
z takim przedsiębiorcą.

*Czy czuje się Pan wypa-
lony, spełniony zawodowo?

- Nie, ja mam dopiero 
64 lata. Całe życie jeszcze 
przede mną. Czuje się jak 
młodzieniaszek. O wypaleniu 
nie ma mowy. Najważniejsze 
to budzić się rano i powiedzieć 
sobie: Mam coś ciekawego do 
zrobienia.

*Czy gmina Stawiguda 
sprzyja przedsiębiorcom?

- To jest bardziej takie poli-
tyczne pytanie. Raczej powin-

niśmy stworzyć klimat, który 
pozwala ludziom być potrzeb-
nym, czyli przedsiębiorcy, któ-
rzy mogą wnieść wkład są po-
trzebni dla gminy. Jeśli ich nie 
będzie, gmina będzie uboga. 
Więc trzeba sprzyjać przed-
siębiorcom, dać im możli-
wość rozwoju. Czy Stawiguda 
sprzyja? Każdy musi na to 
odpowiedzieć indywidualnie.

*Uważa się Pan za czło-
wieka sukcesu?

- Tak, ponieważ nie traktuj-
my sukcesu wyłącznie jako 
rzeczy wielkie, tylko traktuj-
my coś jak np. zrobiłem o 1% 
więcej, niż wczoraj. Już mamy 
sukces. Bycie uśmiechniętym 
to też jest sukces – tego po-
winniśmy się nauczyć. Jest to 
na wyciągnięcie ręki.

*Co by Pan doradził dla 
nowych, Świerzych przed-
siębiorców?

- Ja bym przede wszystkim 
ludziom poradził – miejcie ma-
rzenia i nie bójcie się oni nich 
mówić. Ja w wieku 63 lat – 
moim marzeniem jest jechać 
w Himalaje, zobaczyć najwyż-
sze góry świata. W zeszłym 
roku mi się udało, zdobyłem 
Kilimandżaro. Więc najpierw 
trzeba umieć powiedzieć: 
Moim marzeniem jest …, a już 
w głowie się zadzieje. Więc to 
chciałbym przekazać ludziom 
młodym: Miejcie marzenia! 
Nie wiadomo kiedy się obej-
rzycie, a one będą na wycią-
gnięcie ręki.

* Dziękuje za rozmowę
   Mikołaj Łabanowski

Ja bym przede wszystkim ludziom 
poradził – miejcie marzenia
O swojej działalności „Horyzontom Stawigudy” opowiedział założyciel Grupy Brawo, produkującej domy pasywne - Zdzisław Roćko.

Dla rozliczeń PIT 2017 z urzędem skar-
bowym ważne jest miejsce zamieszkania, 
a nie zameldowania podatnika. Nie potrzeba 
więc żadnych dodatkowych formalności, by 
podatnik złożył PIT np. w miejscu, w którym 
mieszka.

Dlaczego warto? Do samorządów trafia 
bowiem cześć pieniędzy z podatków, z któ-
rych Gmina Stawiguda finansuje między in-
nymi inwestycje, remonty dróg i chodników 
czy utrzymanie zieleni i czystości. 

ROZLICZ PIT Z GMINĄ STAWIGUDA!!!
Dlaczego warto? Podatnikowi 

przysługuje prawo przekazania 
1% swojego podatku na rzecz 
dowolnej organizacji pożytku pu-
blicznego. Stawigudzkie orga-
nizacje realizują swoje cele sta-
tutowe na rzecz naszej lokalnej 
społeczności, a przekazane przez 
podatników pieniądze wspierają 
ich rozwój i umożliwiają realizacje 
większej ilości zadań.

PRZEKAŻ 1% LOKALNYM ORGANIZACJOM

Wizyta uczniów ZSP w Brawo Domy Pasywne
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Ja służę dla dobra społeczeń-
stwa, staram się być profesjo-
nalistą w tym co robię, a jeżeli 
ludzie mi za to płacą to mam 
z tego satysfakcję.

*A jakie jest niezbędne 
wykształcenie dla przedsię-
biorcy?

- Im większą wiedzę mamy, 
tym jest nam w życiu łatwiej. 
Nie powinniśmy jednak kon-
centrować się na zdobywaniu 
maksymalnej wiedzy, tylko 
wiedzę zdobyta na poszcze-
gólnym etapie wykorzystywać. 
Dla mnie klasycznym przy-
kładem jest Richard Branson, 
który jest wizjonerem, przed-
siębiorca, który zakończył 
edukację w wieku 15 lat. To 
znaczy, że się nie uczy? On 
się uczy codziennie. Ja rów-
nież nie lubiłem w szkole czy-
tać lektur, a teraz  z książką się 

nie rozstaje. Zawsze na moim 
biurku, czy gdziekolwiek się 
udaje mam kilka książek pod 
ręką, ponieważ to pozwala 
mi poszerzać swoją wiedzę. 
Podsumowując – wiedza tak, 
ale nie tylko ta szkolna. Powin-
niśmy rozwijać swoje pasje, 
i poprzez nie poszerzać swoje 
horyzonty i wiedzę.

*Pierwszy pieniądz – skąd 
go wziąć?

- No właśnie, najczęściej jak 
mówimy o biznesie to mówimy 
o pieniądzach, ale jeżeli mamy 
pomysł, dobry pomysł, to jest on 
wart więcej niż pieniądze, bo je-
żeli ktoś go kupi to wtedy mamy 
sukces. Pamiętam pewną hi-
storię mojego syna. Chodził on 
do podstawówki, miał podajże 
10 lat. W pierwszy dzień waka-
cji wziął swoje książki, komiksy 
wyszedł na ulicę i zaczął sprze-
dawać. Dzisiaj pracuje w Sta-
nach Zjednoczonych, w jednej 
z korporacji, mieszka w Dolinie 
Krzemowej i daje sobie radę. 
Jeśli potrafimy to sprzedajmy 
to co umiemy. Możemy komuś 
trawę skosić i czy potrzebne są 
nam do tego jakieś pieniądze? 
Nie, jeżeli mamy jakieś zdolno-
ści to spróbujmy je sprzedać. 
A nóż ktoś je kupi.

*A pierwszy pieniądz 
z drugiej strony? W co warto 
go zainwestować?

- W wiedzę. Praktyczną 
wiedzę. Dziś mówi się, że jest 
epoka wiedzy, Tak jak kiedyś 
była epoka pary , to dzisiaj 
mamy wiedzę. Jeśli mamy 
wiedzę, która wyprzedzi na-
szych konkurentów to nasz 
biznes staje się prorozwojowy. 
Uczmy się rzeczy, które są po-
trzebne dla innych i za które 
ludzie gotowi są zapłacić.

*Co według Pana oznacza 
termin „dobry pracodawca”?

- Musiałbym zapytać 
o to moich pracowników. Do-
bry pracodawca to taki, który 
docenia innych ludzi, daje im 
się rozwijać i ich wspiera. To 
bardzo podobne do sformu-
łowania „dobry rodzic”. Co 
to oznacza, ma on rozpiesz-
czać swoje dzieci? Nie, ma 
ich wspierać, dodawać im siły, 
pewności siebie i powiedzieć 
im: Masz prawo do popełniania 
bledów, bo jest to rzeczą ludz-
ką , ale pamiętaj idź do przodu. 
Taka jest filozofia - wspierajmy 
innych, dajmy im możliwość 
rozwoju i wtedy ci pracownicy 
będą mieli satysfakcję pracy 
z takim przedsiębiorcą.

*Czy czuje się Pan wypa-
lony, spełniony zawodowo?

- Nie, ja mam dopiero 
64 lata. Całe życie jeszcze 
przede mną. Czuje się jak 
młodzieniaszek. O wypaleniu 
nie ma mowy. Najważniejsze 
to budzić się rano i powiedzieć 
sobie: Mam coś ciekawego do 
zrobienia.

*Czy gmina Stawiguda 
sprzyja przedsiębiorcom?

- To jest bardziej takie poli-
tyczne pytanie. Raczej powin-

niśmy stworzyć klimat, który 
pozwala ludziom być potrzeb-
nym, czyli przedsiębiorcy, któ-
rzy mogą wnieść wkład są po-
trzebni dla gminy. Jeśli ich nie 
będzie, gmina będzie uboga. 
Więc trzeba sprzyjać przed-
siębiorcom, dać im możli-
wość rozwoju. Czy Stawiguda 
sprzyja? Każdy musi na to 
odpowiedzieć indywidualnie.

*Uważa się Pan za czło-
wieka sukcesu?

- Tak, ponieważ nie traktuj-
my sukcesu wyłącznie jako 
rzeczy wielkie, tylko traktuj-
my coś jak np. zrobiłem o 1% 
więcej, niż wczoraj. Już mamy 
sukces. Bycie uśmiechniętym 
to też jest sukces – tego po-
winniśmy się nauczyć. Jest to 
na wyciągnięcie ręki.

*Co by Pan doradził dla 
nowych, Świerzych przed-
siębiorców?

- Ja bym przede wszystkim 
ludziom poradził – miejcie ma-
rzenia i nie bójcie się oni nich 
mówić. Ja w wieku 63 lat – 
moim marzeniem jest jechać 
w Himalaje, zobaczyć najwyż-
sze góry świata. W zeszłym 
roku mi się udało, zdobyłem 
Kilimandżaro. Więc najpierw 
trzeba umieć powiedzieć: 
Moim marzeniem jest …, a już 
w głowie się zadzieje. Więc to 
chciałbym przekazać ludziom 
młodym: Miejcie marzenia! 
Nie wiadomo kiedy się obej-
rzycie, a one będą na wycią-
gnięcie ręki.

* Dziękuje za rozmowę
   Mikołaj Łabanowski

Ja bym przede wszystkim ludziom 
poradził – miejcie marzenia
O swojej działalności „Horyzontom Stawigudy” opowiedział założyciel Grupy Brawo, produkującej domy pasywne - Zdzisław Roćko.

Dla rozliczeń PIT 2017 z urzędem skar-
bowym ważne jest miejsce zamieszkania, 
a nie zameldowania podatnika. Nie potrzeba 
więc żadnych dodatkowych formalności, by 
podatnik złożył PIT np. w miejscu, w którym 
mieszka.

Dlaczego warto? Do samorządów trafia 
bowiem cześć pieniędzy z podatków, z któ-
rych Gmina Stawiguda finansuje między in-
nymi inwestycje, remonty dróg i chodników 
czy utrzymanie zieleni i czystości. 

ROZLICZ PIT Z GMINĄ STAWIGUDA!!!
Dlaczego warto? Podatnikowi 

przysługuje prawo przekazania 
1% swojego podatku na rzecz 
dowolnej organizacji pożytku pu-
blicznego. Stawigudzkie orga-
nizacje realizują swoje cele sta-
tutowe na rzecz naszej lokalnej 
społeczności, a przekazane przez 
podatników pieniądze wspierają 
ich rozwój i umożliwiają realizacje 
większej ilości zadań.

PRZEKAŻ 1% LOKALNYM ORGANIZACJOM

Wizyta uczniów ZSP w Brawo Domy Pasywne
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Ty też możesz pomóc!
Nie kupuj psa. Adoptuj bezdomnego czworonoga, podaruj mu szczęśliwy dom!

Każdego roku do 
schronisk w całej 

Polsce trafiają setki 
psów. Oswojone 
przez ludzi, a później 
porzucone błąkają 
się po lasach, wsiach 
i miastach poszukując 
jedzenia i schronienia.

Często są to wspaniałe 
zwierzaki, które potrzebują 
odrobiny czułości, ciepła, 
miski z jedzeniem i czło-
wieka, który nie wyrządzi 
im krzywdy, a którego będą 
mogły pokochać. Coraz 
częściej odnotowuje się 
wezwania mieszkańców 
gminy Stawiguda z infor-
macją o bezpańskich psach 
błąkających się na terenie 
całej gminy. Po odłowieniu 

psy z terenu gminy trafiają 
do kojców znajdujących się 
w Schronisku dla Bezdom-
nych Zwierząt w Tomary-
nach, tam objęte są opieką 
i czekają na swoich właści-
cieli lub nowy dom. Psy do 
adopcji w schronisku posia-
dają aktualne szczepienia 
i są oznakowane (tatuaż).

Wszystkich zainteresowa-
nych adopcją czworonoga 
zachęcamy do: - odwiedze-
nia Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt w Tomarynach 
koło Biesala z siedzibą To-
maryny 11/2, gm. Gietrzwałd 
- kontaktu telefonicznego 
z Panią Izabelą Rutkowską 
tel. 606-507-829, pracow-
nikiem Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Toma-
rynach. Pani Izabela zna psy, 

ich charaktery i jest w stanie 
odpowiedzieć na wszystkie 

Państwa pytania.
 Wójt Gminy Stawiguda

Idea pracy społecznikowskiej 
kiełkuje w Stawigudzie

W dniach 05-10.03.2018 odbyło się już 18 spotkanie 
uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sta-

wigudzie i Realschule Wallenhorst z Niemiec w ramach wy-
miany polsko-niemieckiej, współfinansowanej z funduszy 
PNWM i Gminy Stawiguda. 

Uczniowie wspólnie zrealizowali projekt pt. "Polsko-nie-
miecka książka kucharska", w ramach którego przygotowali 
desery wg przepisów polskich i niemieckich. Potrawy zosta-
ły sfotografowane, a uczestnicy opowiedzieli w jaki sposób 
przygotowali słodkie przysmaki. Na koniec odbyła się degu-
stacja. Następnego dnia wszyscy udali się na wycieczkę do 
Malborka - zwiedzili średniowieczny zamek oraz do Gdań-
ska, do Centrum Solidarności, gdzie poznali współczesną 
historię Polski. Kolejny dzień spędzili w Gdyni w Centrum 
Edukacyjnym EXPERYMENT oraz na spacerze na molo 
w Orłowie. Wycieczkę zakończył spacer po Gdańskiej Sta-
rówce. Kolejną atrakcję przygotowali uczestnicy wymiany 
w Olsztynie. Polscy uczniowie opowiadali po niemiecku na 
temat zabytków olsztyńskich, a niemieccy po polsku. Zada-
nie było trudne, ale wszyscy poradzili sobie z nim doskona-
le. Wspólnie spędzony tydzień przyczynił się do powstania 
wielu przyjaźni i sympatii, dlatego w czasie pożegnania było 
wiele łez i obietnic, że znowu się spotkają.  

Red.

Młodzież z gminy 
Wallenhorst 
w Stawigudzie

Mieszkanki naszej 
gminy – Helena 

Kaszubska i Klaudia 
Tylka, aktualnie uczące 
się w XII Liceum 
Ogólnokształcącym wraz 
z koleżankami realizują 
projekt społeczny 
w ramach platformy 
„Zwolnieni z Teorii” 
o nazwie „Znaleźć 
siebie”. 

Jego celem jest pomoc 
dzieciom w odnalezieniu 

swoich pasji. Organizowa-
ne będą warsztaty o tema-
tyce kulinarnej, plastycznej, 
tanecznej oraz teatralnej. 
Młodzi ludzie, biorąc w nich 
udział mają szanse na odkry-
cie swoich talentów, zaintere-
sowań i rozwijanie ich w przy-
szłości. Projekt ma charakter 
działalności charytatywnej 
i jest realizowany z inicjatywy 
uczennic, które będą w stanie 
go przeprowadzić dzięki po-
mocy partnerów i sponsorów. 

Red.

W Stawigudzie temat 
ścieżki rowerowej 

do Plusk jest poruszany 
od bardzo dawna, 
a teraz znamy wreszcie 
wszystkie konkrety 
odnoszące się do 
powyższej inwestycji.

Szlak zbudowany zosta-
nie w leśnym pasie prze-
ciwpożarowym biegnącym 
wzdłuż drogi  Stawiguda 

– Pluski. Dzięki współpracy 
Nadleśnictwa Nowe Ra-
muki, które jest zarządcą 
terenu i Gminy Stawiguda, 
będącej inwestorem, plano-
wane od dawna i wyczeki-
wane przez mieszkańców 
przedsięwzięcie jest o krok 
od realizacji. Ścieżka będzie 
wiodła na całej długości la-
sem, od końca wsi Stawigu-
da do Hotelu Warmia Park 
w Pluskach. Jej średnia 

szerokość ma wynosić oko-
ło dwóch metrów. Głównym 
zadaniem traktu będzie pod-
niesienie bezpieczeństwa 
osób poruszających się pie-
szo lub rowerem na trasie 
Stawiguda – Pluski.  Dzisiaj 
piesi i rowerzyści muszą 
poruszać się wyjątkowo 
niebezpieczną na tym od-
cinku drogą. Trakt  zostanie 
wykonany z utwardzonego 
kruszywa, gdyż tylko taka 

nawierzchnia może zostać 
użyta w kompleksie leśnym. 
Przetarg na budowę został 
już rozstrzygnięty, wygrała 
go firma Pekum z Olszty-
na. Budowa rozpocznie się 
niezwłocznie po ustaniu 
mrozów, a planowo zosta-
nie ukończona w pierwszym 
półroczu bieżącego roku. 

Jan Czaczkowski 
Mateusz Leleń

Trakt pieszo – rowerowy 
ze Stawigudy do Plusk
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STAWIGUDY

W lidze piłki nożnej
Od 10 lutego 

do 17 marca 
w stawigudzkiej hali 
sportowej trwały 
rozgrywki ligi piłki nożnej.

Liga dla dzieci jest nowo-
ścią, bo wszędzie rozgrywa 
się jednodniowe puchary. 
Stworzona została na przykła-
dzie ligi seniorów, cieszyła się 
dużą popularnością i wiele dru-
żyn zabiegało o to, aby grać 
u nas. Każda drużyna grała po 
dwie kolejki, co daje to pełną 
godzinę gry. Na boisku grało 
po 4 zawodników i bramkarz 
w każdej drużynie. Mecz trwał 
2 razy po 15 minut. W lidze 
uczestniczyło 7 drużyn z rocz-
ników 2007, 2008, 2009, 2010. 
Zawodnicy bardzo chętnie 
przychodzą, a frekwencja jest 
duża. Uważam, że jest to bar-
dzo dobre wypełnienie przed 
sezonem w przerwie zimowej 
– mówi pomysłodawca Ligii, 
Stanisław Śnieżko. Zwycięzcy 

otrzymali z rąk organizatorów 
medale i puchary. 

Sukces Żaczków
Młodzi piłkarze zwyciężyli 

w turnieju „Mały Jeziorak Iła-
wa”. Pojechaliśmy tam, aby się 
czegoś nauczyć, a okazało się, 
że to my jesteśmy nauczyciela-
mi – komentuje trener Śnieżko.

Adam Tylicki 

Zwycięzcy turnieju „Mały Jeziorak”

1. MIEJSCE – SPORT ACADEMY OLSZTYN 31PKT.
2. MIEJSCE – GKS STAWIGUDA II (KAT.ŻAK) 28PKT.
3. MIEJSCE – STAWIGUDA ORLIK (KAT. ORLIK) 19 PKT.
4. MIEJSCE – FORTUNA GĄGŁAWKI 18 PKT.
5. MIEJSCE – GKS STAWIGUDA III 14 PKT.
6. MIEJSCE – FUNDAMENT ŁUKTA 12 PKT.
7. MIEJSCE – OLIMPIA OLSZTYNEK 5 PKT. 5 PKT.

WyNIKI LIGI

W Gminnym 
Ośrodku Kultury 

w Stawigudzie zostały 
zorganizowane ferie 
zimowe dla dzieci. Atrakcje 
trwały całe dziesięć dni.

Oprócz grania w piłkarzy-
ki, bilard, gry planszowe lub 
xbox mali uczestnicy mieli 
możliwość pojechać m.in. 
do Kaczego Bagna, gdzie 
zobaczyli, na czym polega 
ceramika oraz w jaki spo-
sób robić pieczywo. Przez 
ten czas dzieci również po-
szerzyły swoją wiedzę o pa-
pugach oraz rozwinęły kre-
atywność poprzez ciekawe 
zajęcia plastyczne. Oczywi-
ście nie mogło zabraknąć 
tańców, przedstawień czy 
wyjazdu do kina. Ważnym 
punktem programu były 
również zabawy animacyjno
-intergracyjne, które pomo-
gły maluchom nawiązywać 
łatwiej kontakt z innymi. Ca-
łość została podsumowana 
balem karnawałowym.

Dominika Hadziewicz

Ferie w Gminnym Ośrodku Kultury

Warsztaty fotograficzne
W Gminnym 

Ośrodku Kultury 
w Stawigudzie 
odbyły się pierwsze 
warsztaty fotograficzne 
jubileuszowej X edycji 
fotokonkursu „Warmińskie 
Klimaty 2018”.

Warsztaty  zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Wspie-
rania Inicjatyw Lokalnych To-
maszkowo i Gminny Ośrodek 
Kultury w Stawigudzie. Prowa-
dzone były przez Adama Ja-
kuba Bertranda i miały zajęcia 
miały charakter warsztatowy. 
Wielu uczestników chciało ta-
kiego typu warsztaty, bo dają 
one możliwość doskonalenia 
własnych umiejętności. Tytuł 
tych zajęć brzmiał „Zarządza-
nie barwą w post produkcji 
fotografii i przygotowanie sta-
nowiska pracy”. Na warsztaty 
przybyło 30 osób. Po krótkim 
wprowadzeniu w historię ma-

jącego  już 10-letnią tradycję 
fotokonkursu „Warmińskie 
klimaty” oraz przedstawieniu 
harmonogramu pozostałych 
plenerów i warsztatów, wszy-
scy uczestnicy w spokoju 
wysłuchali wykładu. Po chwili 
przerwy zaczęła się praktycz-
na część spotkania. Prowa-
dzący odpowiadał na liczne 
pytania, udzielał wskazówek, 
jak np. ustawić barwę w apa-
racie, wyjaśnił różnicę między 
tradycyjną odbitką fotograficz-
ną a drukowaną. Uczestniczy 
odczuwali niedosyt informacji, 
dlatego fotograf zapropono-
wał, żeby konsultowali się 
z nim osobiście swoje prace 
w jego pracowni. 

Weronika Szyłejko 

Wszystkie informacje doty-
czące plenerów i warsztatów 
fotograficznych można zna-
leźć na stronie GOK w Stawi-
gudzie i na Facebooku.

Bal karnawałowy w GOK

Ferie w Tomaszkowie
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