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Są zawsze tam,
gdzie ktoś
potrzebuje
pomocy
Gdy odzywa się syrena,
rzucają wszystko i pędzą tam,
gdzie są potrzebni.
Dzień Strażaka to okazja,
by podziękować i docenić
druhny i druhów z jednostek
OSP w Bartągu, Gryźlinach,
Pluskach i Stawigudzie.
str. 3

Spis treści
Gospodarka

Dobry klimat
dla biznesu
Firmy z Gminy Stawiguda
zasługują na wszelkie laury.
Na początek zdobyły te
przyznawane przez marszałka województwa. s.5

Sołectwa

Najlepsza
reprezentacja
mieszkańców

Zakończyliśmy maraton
wyborczy. Sprawdź, kto jest
nowym sołtysem wsi,
w której mieszkasz. s.6

Ludzie

150-lat
pani Ireno!
Życiorys mieszkanki Stawigudy to gotowy scenariusz
na film. Poznajcie panią
Irenę Tyman.
s. 7
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Tego nie można przegapić

W Gminie Stawiguda dużo
się dzieje. Każdy znajdzie tu
coś dla siebie.
Czytajcie i korzystajcie.
3 MAJA, GODZ. 15
Majowy Piknik Rodzinny
Park Pamięci w Majdach
4 MAJA, GODZ. 15
Dzień Strażaka
Gryźliny
11 MAJA, GODZ. 11
Naturalnie w Wymoju
Wymój
11 MAJA
VIII Terenowe Zawody Łucznicze Field
Majdy
14 MAJA, GODZ. 18
TRENING FUNKCJONALNY
Sala sportowa Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego (Budynek A)
ul. Warszawska 5 w Stawigudzie
15 MAJA, GODZ. 19
FITNESS
Sala sportowa Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego (Budynek A),
ul. Warszawska 5 w Stawigudzie
17 MAJA

1 CZERWCA
10 lecie chóru „Konsonans”
Kościół w Dorotowie
8 CZERWCA
Tomaszkowskie Dni Rodziny
Boisko w Tomaszkowie
8 CZERWCA
XI Integracyjny Rajd Rowerowy
Gościńcem Niborskim
Gmina Stawiguda
11 CZERWCA, GODZ. 18
TRENING FUNKCJONALNY
Sala sportowa Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego (Budynek A),
ul. Warszawska 5 w Stawgudzie
15 CZERWCA
XIV Letni Festiwal Teatrów Amatorskich
„Pod Brzozą”
Scena pod brzozą w Bartągu
15 CZERWCA
Festyn Sołecki wsi Dorotowo
Plaża sołecka w Dorotowie
15 CZERWCA
XII Regaty
o „Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego”
Plaża w Tomaszkowie
15 CZERWCA
IV Turniej Siatkówki Plażowej
o Puchar Wójta Gminy Stawiguda
Plaża w Tomaszkowie
17 CZERWCA
Zakończenie roku kulturalnego 2018/2019
GOK Stawiguda

I Warmiński Przegląd Przedszkolnych
Grup Folklorystycznych
„Mała Kurlantka 2019”
Hala sportowa w Stawigudzie

19 CZERWCA, GODZ. 19
FITNESS

18-19 MAJA
XVII Warmiński Przegląd Chórów
i Zespołów Śpiewaczych
„KURLANTKA 2019”
Hala sportowa w Stawigudzie
19 MAJA
II Rodzinny Przegląd Artystyczny
„RODZINA ARTYSTYCZNIE
ZAKRĘCONA”
GOK Stawiguda
24 MAJA, GODZ. 18
Spotkanie „W Kobiecym świecie”
GOK Stawiguda
1 CZERWCA
I Ogólnopolski Wyścig Kolarski
o Puchar Wójta Gminy Stawiguda
Stawiguda

Sala sportowa Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego (Budynek A),
ul. Warszawska 5 w Stawigudzie
21 CZERWCA, GODZ. 18
Spotkanie „W Kobiecym świecie”
GOK Stawiguda

Wszystkiego najlepszego,
połamania piór, optymizmu
i dużo wiary we własne siły.
Powodzenia na egzaminie
dojrzałości życzy
Michał Kontraktowicz,
wójt gminy

Do Stawigudy

wraca „Echo”

Chcę, aby „Echo
Stawigudy” było
gazetą nas wszystkich,
dlatego zachęcam
Was do przesyłania
swoich artykułów,
zdjęć, do opisywania
spraw, którymi
powinna zająć
się redakcja.
Im więcej będzie
autorów naszych
artykułów, tym ciekawsze będzie nasze
pismo – zachęca wójt
Michał Kontraktowicz.

- „Echo Stawigudy” nie jest
nowym tytułem…
- Kiedyś gazetę pod takim tytułem wydawał wieloletni wójt Stawigudy Teodozy Marcinkiewicz. Zdecydowałem się
odświeżyć ten tytuł i tradycję informowania mieszkańców, ale także przyjezdnych
o tym, co dzieje się w naszej gminie, jak
ciekawi ludzie tu mieszkają, jak jest u nas
pięknie. Tematów do publikacji z pewnością nie zabraknie, bo jako gmina licząca
już ponad 10 000 mieszkańców (o czym
też można przeczytać na łamach), mamy
wiele spraw, zarówno tych radosnych,
jak i tych trudniejszych, nad którymi warto
się pochylić.
- W czasach wszechobecnego facebooka
wydawanie czasopisma ma sens?
- Nie mam co do tego wątpliwości.
Sam aktywnie korzystam z social mediów
i Internetu, ale wiem, że nie wszyscy korzystają z tych nowych mediów. Zależy mi
na tym, aby wszyscy mieszkańcy gminy
mieli równy dostęp do informacji.
Poza tym, co potwierdzają liczne badania,

na co innego zwracamy uwagę w Internecie, a na co innego w druku. I jeszcze
jeden pomysł, a właściwie propozycja dla
Państwa. Chcę, aby „Echo Stawigudy” było
gazetą nas wszystkich, dlatego zachęcam
Was do przesyłania swoich artykułów,
zdjęć, do opisywania spraw, którymi
powinna zająć się redakcja. Do kontaktu
służy specjalny e-mail: stawiguda@gmail.
com, do korzystania z którego zachęcam.
- Czy decyzja o wydawaniu gazety wiąże
się z mniejszą aktywnością gminy na
Facebooku?
- Absolutnie nie. Zachęcam do odwiedzin
zarówno strony na Facebooku jak i naszej
strony internetowej. Uprzedzając kolejne
pytanie, chcę również zapewnić, że tytuł
„Horyzonty Stawigudy”, złożony z teksów
uczniów, nie zniknie. Oba wydawnictwa
to dwumiesięczniki, które będą ukazywały
się na zakładkę, dzięki czemu w każdym
miesiącu będą mogli Państwo przeczytać
swoją lokalną gazetę.

22 CZERWCA
Rusiowa Noc Świętojańska
Plaża nad Łyną w Rusi

„Echo Stawigudy” to bezpłatny dwumiesięcznik
wydawany przez Urząd Gminy Stawiguda.
Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Masz dla nas temat? Chcesz się zareklamować?
Napisz na stawiguda@gmail.com

Więcej na: gok.stawiguda.pl

Zdjęcia: Urząd Gminy Stawigudy, Urząd Marszałkowski, oficjalne profile firm, sołectw, GOK Stawiguda
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NIE WYPALAJ TRAW!
Daj żyć zwierzętom
i swoim plonom

Są zawsze tam,
gdzie ktoś
potrzebuje
pomocy

Gdy odzywa się syrena, rzucają wszystko i pędzą tam, gdzie są potrzebni.
Dzień Strażaka to okazja, by podziękować i docenić druhny i druhów z
jednostek OSP w Bartągu, Gryźlinach,
Pluskach i Stawigudzie.
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – to
słowa strażackiego zawołania. Ochotnicze
Straże Pożarne od lat cieszą najwyższym
zaufaniem społecznym, a tradycje strażackie przekazywane są z pokolenia na
pokolenie. Na co dzień strażacy zostawiają
swoje sprawy, nie patrząc na zmęczenie,
gdy tylko zabrzmi dźwięk syreny ruszają
tam, gdzie są potrzebni. 4 maja mamy
szansę podziękować im za to, że na co
dzień służą nam bezinteresownie.
W Gryźlinach odbędą się obchody Dnia
Strażaka. Uroczystości rozpoczną się
o godz. 15 mszą świętą w Kościele św.

Wawrzyńca. Po nabożeństwie uroczystości
przeniosą się na plac apelowy za świetlicą,
gdzie w pierwszej kolejności zostanie przekazany samochód ratowniczo-gaśniczy dla
jednostki OSP Gryźliny.
Nowy sprzęt w jednostce jest powodem do
radości, ponieważ nawet najlepiej wyszkoleni i najbardziej zaangażowani druhowie
nie są w stanie ratować, jeśli nie są wyposażeni w profesjonalny sprzęt. Dlatego każdy
nowy wóz to poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców gminy.
A jeśli o zaangażowanie strażaków chodzi,
z naszych jednostek OSP możemy i powinniśmy być naprawdę dumni. Druhny i druhowie nie tylko gaszą pożary czy interweniują przy zdarzeniach drogowych, ale również
pomagają innym w rozwijaniu umiejętności
udzielania pierwszej pomocy. Za to właśnie
została doceniona Ochotnicza Straż Pożarna

z Bartąga. Nasza jednostka została zwycięzcą „Florianów” – najważniejszej nagrody
przyznawanej przez Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Bartąska OSP została nagrodzona w kategorii
„Ratujemy i Uczymy Ratować” za akcję
przekazywania poprzez zabawę ważnych
informacji dotyczących bezpieczeństwa.
Wyrobienie właściwych nawyków u dzieci
i dorosłych jest bardzo ważne, bo w chwilach
zagrożenia to pierwsze minuty mogą zdecydować o życiu poszkodowanego.
Z okazji Dnia Strażaka wszystkim
Druhnom i Druhnom z gminy Stawiguda życzę bezpiecznych powrotów
z każdej akcji. Niech Święty Florian
ma Was w swojej opiece
– Michał Kontraktowicz, wójt gminy.

Wielka gminna nauka pierwszej pomocy
Szybkie i właściwe udzielenie pierwszej
pomocy często decyduje o tym, czy
ofiara wypadku przeżyje. Ważne, by jej
zasady znało jak najwięcej dzieci i dorosłych. Już wkrótce mieszkańcy Bartąga
będą uczyć się pierwszej pomocy
w niezwykłym miasteczku.
Projekt przygotowany przez Szkołę Podstawową w Rusi Filia w Bartagu, Zespół
Szkolno-Przedszkolny im. Olimpijczyków
Polskich w Stawigudzie i Gminę Stawiguda zakłada zakup mobilnego miasteczka
ruchu drogowego, w którym będzie organizowany szereg zajęć związanych m.in z
udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Wcześniej jednak mali ratownicy
- uczniowie klas I-III zostaną wyszkoleni
przez druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartągu. Następnie to dzieci staną się

Zabajmy o czystość
Spacerujesz, biegniesz, jedziesz na rowerze? Nie obciążaj kieszeni śmieciami.
Na ścieżce rowerowo-pieszej w Bartążku
zamontowano 20 koszy na śmieci. Teraz
wszystko w waszych rękach, by to miejsce pozostało czyste. Argument „bo nie
ma, gdzie wyrzucić, już nie obowiązuje”.

nauczycielami swoich
rodziców.
Projekt miasteczka
mobilnego jest finansowany ze środków
„Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań Razem
Bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka
na lata 2018-2020”
Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i
Administracji na realizację zadań z zakresu
„Bezpieczeństwa Rowerzystów w ruchu
drogowym”. Do realizacji wybrano sześć
projektów, w tym ten z naszej gminy.
Program III edycji, z założenia i w praktyce

jest kierowany do społeczności lokalnych,
które wiedzą najlepiej z jakimi zagrożeniami mają do czynienia na swoim terenie.
Wartość dofinansowania pozyskana przez
gminę wynosi 38 846,72 zł.
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Gdy nadchodzi wiosna nie ma dnia,
by strażacy nie wyjeżdżali do pożarów
traw. Chociaż od lat ekolodzy, naukowcy i strażacy alarmują, że wypalanie
traw nie tylko niszczy przyrodę, ale jest
też bardzo niebezpieczne. Wzniecony
pożar zagraża ludziom i ich dobytkowi,
płoną lasy i giną zwierzęta.
Wiosenne wypalanie traw często związane jest z chęcią usunięcia niezebranego,
ostatniego odrostu trawy. W świadomości
zachował się bowiem mit, że wypalanie
traw i pozostałości roślinnych poprawi
żyzność gleby, zniszczy chwasty oraz
zwiększy kolejny plon siana. Tymczasem
wypalenie wierzchniej, najżyźniejszej
próchniczej warstwy gleby pociąga za
sobą obniżenie jej wartości użytkowej
nawet na kilka lat. Wysoka temperatura
niszczy roślinność, powoduje degradację
gleby i stanowi poważne zagrożenie dla
zwierząt. Giną małe zwierzęta, takie jak
dżdżownice, które niezwykle efektywnie poprawiają strukturę i właściwości
fizyczne gleb. Wymierają całe kolonie
mrówek, które regulują populacje szkodliwych owadów. Wypalanie uśmierca
także biedronki, które są sprzymierzeńcem człowieka w walce z mszycami.Dym
uniemożliwia trzmielom i pszczołom
zapylanie kwiatów, co w konsekwencji
obniża plonowanie roślin. Pożary traw
oznaczają także śmierć kretów, ryjówek,
jeży, zajęcy, nornic. Zniszczeniu ulegają
też miejsca lęgowe ptaków. Ofiarami stają
się także większe zwierzęta leśne i zwierzęta domowe.
Wypalanie traw, poza tym że to niechlubna praktyka, jest również niedozwolone.
W ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wprowadzono zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów,
pasów przydrożnych, szlaków kolejowych
oraz trzcinowisk i szuwarów. Za łamanie
tego zakazu grożą sankcje karne w postaci
grzywny albo aresztu. Zakaz wypalania
traw jest również jednym z wymogów
dobrej kultury rolnej. Ich przestrzeganie
jest konieczne między innymi w ramach
systemu dopłat bezpośrednich i stanowi
jedną z tzw. zasad wzajemnej zgodności – katalogu wymogów i ograniczeń,
jakim podlegają rolnicy korzystający z tych
dopłat. Na podstawie: GDOŚ
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Głosuj
w gminie
26 maja wyberzemy posłów
do Parlamentu Europejskiego. To ważne
wybory, bo właśnie w Brukseli zapadają
decyzje o dotacjach, z których później korzystają samorządy, przedsiębiorcy i rolnicy.
Jeśli nie macie stałego zameldowania
w gminie, ale chcecie głosować w Stawigudzie,
wejdźcie na bip.stawiguda.pl/cms/13123/informacje_dotyczace_glosowania
Stąd naelży pobrać, wydrukować, a następnie wypełnić wniosek o dopisanie wyborcy
do spisu wyborców.
Wypełniony druk składa się osobiście
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stawigudzie. Poza wnioskiem należy zabrać ze
sobą dokument tożsamości.
Złożenie wniosku jest bezpłatne. Termin
dopisania do listy wyborców upływa 21 maja.
Urząd Stanu Cywilnego w Stawigudzie
ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda,
tel.: (89) 512 61 65

Harmonogram
odbioru odpadów
biodegradowalnych
„zielonych”
5 MAJA - Bartąg, Bartążek,
Ruś, Gągławki, Tomaszkowo,
Jaroty;
7 MAJA - Wymój, Pluski,
Dorotowo, Majdy, Kręsk;
8 MAJA - Stawiguda, Gryźliny, Zielonowo,
Miodówko, Zezuj;
20 MAJA - Bartąg, Bartążek, Ruś, Gągławki, Tomaszkowo, Jaroty;
21 MAJA - Wymój, Pluski, Dorotowo,
Majdy, Kręsk;
22 MAJA - Stawiguda, Gryźliny, Zielonowo, Miodówko, Zezuj;
10 CZERWCA - Bartąg, Bartążek, Ruś,
Gągławki, Tomaszkowo, Jaroty;
11 CZERWCA - Wymój, Pluski, Dorotowo, Majdy, Kręsk;
12 CZERWCA - Stawiguda, Gryźliny,
Zielonowo, Miodówko, Zezuj;
24 CZERWCA - Bartąg, Bartążek, Ruś,
Gągławki, Tomaszkowo, Jaroty;
25 CZERWCA - Wymój, Pluski, Dorotowo, Majdy, Kręsk;
26 CZERWCA - Stawiguda, Gryźliny,
Zielonowo, Miodówko, Zezuj
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W naszej gminie mamy już
10 tysięcy mieszkańców
Jubileuszowy mieszkaniec
to Jakub, który wraz ze
starszym bratem Filipem
i rodzicami zamieszkał
w gminie Stawiguda.
Rodzina przeprowadziła
się tu z Rzeszowa.

10-tysięcznego mieszkańca trzeba było
godnie przyjąć. Dlatego też rodzinę Popiołków odwiedził wójt, który
oczywiście nie zapomniał o prezencie podwójnym wózku, w którym kilkumiesięczny Jakub poznaje Stawigudę
w towarzystwie dwuletniego brata.
— Meldowałam nas wszystkich jednego
dnia, ale to Kubuś został 10-tysięcznym
mieszkańcem — mówiła „Gazecie Olsztyńskiej” mama chłopców, Ewelina Popiołek.
— Kuba chyba rzeczywiście jest w czepku
urodzony. Mam nadzieję, że fakt, że został
10-tysięcznym mieszkańcem gminy,
przyniesie mu szczęście.
— Gmina się rozrasta, przybywa nam
rodzin z dziećmi, co bardzo cieszy — podkreśla Michał Kontraktowicz, wójt gminy
Stawiguda. — Co jest atutem naszej gminy? Mieszkańcy wskazują na położenie,
atrakcyjne tereny i to, że gmina Stawiguda
się rozwija.

Nowe drzewa zamiast śmieci

Worki wystawiamy do godz. 6.00.
Do worków wrzucamy:
– Liście i trawę, – kwiaty i pozostałości roślin ogrodowych, – przycięte części drzew
i krzewów
Do worków nie wrzucamy:
– Resztek żywności, – obierek i resztek
owoców i warzyw, – fusów po kawie
i herbacie, – łupin orzechów i skorupek jaj,
– zepsutej żywotności i resztek mięsa
i kości, – popiołu, – odchodów zwierząt,
– papierosów i niedopałków papierosów.
PSZOK Gminy Stawiguda
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) znajduje się
przy ul. Torfowej w Stawigudzie (vis a vis
oczyszczalni ścieków). PSZOK otwarty jest
od poniedziałku do soboty w godzinach
9:00–11:00 i 17:00–19:00.

Brawo sołectwo Bartążek! Takich mieszkańców może pozazdrościć niejedna wieś i niejedno miasto.
Mieszkańcy zebrali się, by bezinteresownie wysprzątać wieś, tereny przyległe i brzegi jeziora Bartąg. Wyniki robią wrażenie.
Zebrano 70 worków 120l śmieci, 10 opon samochodowych, 3 telewizory, 1 bak na paliwo i wiele więcej przeróżnych śmieci.
- Jestem z nas dumny i serdecznie dziękuję wszystkim za dziś. Dziękuję również mieszkańcom, którzy sprzątali sołectwo kilka
dni wcześniej. Podziękowania również dla tych mieszkańców, którzy sprzątali teren wokół kapliczki – napisał na fb sołtys
Bartążka, który zaapelował jednocześnie do osób odwiedzających sołectwo - Szanujcie naszą pracę, bo swój prywatny czas
poświęcili i mali i seniorzy.
Mieszkańcy Bartążka posadzili również 40 lip, 30 buków oraz kilka drzewek derenia i kilkanaście krzaków pęcherznicy.
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Firmy z gminy Stawiguda stawiają
na innowacje i zbierają laury
Laur „Najlepszym
z najlepszych”, nagroda
przyznawana przez
Samorząd Województwa
w kategorii innowacje
i rozwój w tym roku trafiła
do dwóch firm z naszej
gminy - G2V Energia i Alnea.

G2V Energia to lider na rynku OZE
w województwie warmińsko-mazurskim.
Istnieje od 2012 roku i od początku zajmuje się odnawialnymi źródłami energii.
Nazwa firmy wzięła się od astronomicznej nazwy niewyczerpalnego źródła
energii jakim jest Słońce. Założycielem
i właścicielem firmy jest Maciej Kędzierski, absolwent wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Swoją wieloletnią praktykę
wykorzystuje nie tylko w profesjonalnej
obsłudze klientów, ale również dzieli się
wiedzą i zdobytym doświadczeniem,
szkoląc przyszłych instalatorów OZE.
- Jesteśmy EKOlogiczni i EKOnomiczni,
a do tego lubimy SŁOŃCE. Jako entuzjaści zielonej energii działamy na rzecz
systemów wykorzystujących energię
odnawialną. Pomagamy zdobyć dofinansowanie na zakup i montaż urządzeń
OZE – piszą o sobie na swojej stronie
facebookowej.
O tym, jak są dobrzy w swoim fachu
świadczą nagrody, których mają wiele
na koncie. W 2018 roku podczas III Konferencji Partnerów Serwisowych Fronius
zajęli II miejsce na najlepszą instalację
referencyjną w kategorii: Najlepsza instalacja domowa.
- Już sama nominacja do tej nagrody to
wielkie wyróżnienie, a sam fakt, iż oceniali nas instalatorzy, koleżanki i koledzy
„po fachu” sprawia nam jeszcze większą
radość. Dziękujemy wszystkim za oddane
głosy i firmie Fronius Polska Solar Energy
za zorganizowanie spotkania najlepszych
w kraju firm zajmujących się fotowoltaiką
– komentowali.
Jeśli więc myślą Państwo o fotowoltaice
we własnym domu, nie musicie dłużej
szukać. Najlepsi są tuż za mieszą.
Druga ze stawigudzkich firm, która może
pochwalić się laurem „Najlepszym
z najlepszych” to Alnea Sp. z o.o. To firma
nagrodzona m.in. przez Pracodawców RP
Wektorami 2018. Z rekomendacji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Alnea
brała udział w targach China International Import Expo w Szanghaju, prezentując systemy zrobotyzowanego lutowania
i pozycjonowania robotów w przestrzeni.
ALNEA istnieje na rynku od roku 1984.
Początkowo, jako ALNA zajmowała się
usługami antykorozyjnymi i usługami dla
drogownictwa. Od roku 2010, już jako
ALNEA działa na rynku dedykowanych
rozwiązań dla przemysłu. Specjalizuje
się w projektowaniu i produkcji maszyn
i urządzeń pod konkretne potrzeby
klienta.
Alnea aktywizuje też młodych ludzi.
5 kwietnia w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym podczas Warmińsko-Mazurskiego Kongresu Zawo-

dowego zostało podpisane trójstronne
porozumienie o współpracy partnerskiej
pomiędzy: Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Zespołem
Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie oraz Alnea sp. z o.o.
Strony zadeklarowały m.in.: sprawowanie
opieki nad klasami na kierunku technik
mechatroniki, organizowanie praktyk
uczniowskich, wizyt w siedzibie Alnea
zorganizowanych grup uczniowskich,
wykładów; współdziałanie w tworzeniu
programów nauczania i wspieranie ich
realizacji; informowanie przedsiębiorców
działających w obszarze W-M SSE
o realizowanym kształceniu zawodowym
w ZSEiT; informowanie ZSEiT
o potrzebach zatrudnienia absolwentów
i kształceniu w zawodach poszukiwanych
przez pracodawców.
Z szeroko otwartymi oczami dokonaniom
firmy Alnea przyglądali się też uczniowie
klas drugich Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie, gdy prezes firmy
opowiedział dzieciom o roli robotów oraz
maszyn w życiu człowieka, a także pokazał
efekty druku na Drukarce 3D.
Prowadzisz firmę? Chcesz, by
mieszkańcy gminy zapoznali się z
Twoją ofertą, odezwij się do nas.
Ta strona to miejsce do prezentacji naszego lokalnego biznesu.

Warto inwestować
w Stawigudzie
Gmina Stawiguda to nie tylko doskonałe
miejsce do życia, ale także wspaniała lokalizacja dla biznesu. I to nie tylko dlatego, że
liczba mieszkańców, a więc potencjalnych
klientów, stale rośnie. W badaniu atrakcyjności regionów przeprowadzonym przez
PAIiH i SGGH w Warszawie naszej gminie
przyznano najwyższe wyróżnienie - złotą
gwiazdę. Jakie jeszcze atuty ma Stawiguda?
Mocną stroną Gminy Stawiguda jest korzystne położenie w sąsiedztwie Olsztyna
oraz przebieg przez nią głównych szlaków
komunikacyjnych województwa, a także
bliskość lotniska Olsztyn-Mazury. Coraz
więcej firm chce inwestować i prowadzić
swoją działalność w gminie Stawiguda,
coraz więcej olsztyńskich firm zmienia
adres i na swoją siedzibę wybiera naszą
gminę. Przenoszą się ze względu na mniejsze koszty, tańsze grunty i lepszy dojazd.
Główne branże, w których funkcjonują
przedsiębiorstwa w gminie to: handlowo-usługowa, transportowa, budowlana,
restauracyjno-hotelowa.
Sektory wysokiej szansy
– ekonomia wody
– żywność wysokiej jakości
– drewno i meblarstwo
Władze gminy zdają sobie także sprawę
z tego, że przedsiębiorca potrzebuje
szczególnej troski ze strony urzędników.
Dlatego też w Urzędzie Gminy Stawiguda
powołano osobę służącą wsparciem i opieką przedsiębiorcom. Do zadań opiekuna
należy:
▶ asystowanie inwestorom w niezbędnych
procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy;
▶ oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia
gospodarczo-prawnego inwestycji,
▶ udzielanie wszechstronnej pomocy
w znalezieniu odpowiednich lokalizacji,
zgodnej z oczekiwaniem inwestora,
oraz partnerów i poddostawców;
▶ oferowanie opieki poinwestycyjnej dla
firm (wspiera także firmy, które już działają
na terenie gminy, poprzez utrzymywanie
z nimi stałego kontaktu i pomoc w rozwiązywaniu bieżących kłopotów związanych
w działalnością na terenie gminy).
Dodatkowo Gmina Stawiguda oferuje
potencjalnym inwestorom zwolnienia
z tytułu podatku od nieruchomości
w postaci pomocy de minimis.
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Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ogłosiła nabór zgłoszeń do kolejnej, 16.
edycji Konkursu „Godni Naśladowania”.
Nominowane mogą być organizacje pozarządowe, działacze III sektora, samorządy
lokalne oraz przedsiębiorcy – wyróżniający
się osiągnięciami w aktywności społecznej
oraz we współpracy ze społecznościami.
Tytułem „Godni Naśladowania” nagradzane są organizacje oraz ludzie, których
aktywność wpływa na pozytywne zmiany
w otoczeniu oraz na rozwój społeczeństwa
obywatelskiego. Poprzez Konkurs promowane są kreatywność, zaangażowanie,
zaufanie, bezinteresowność oraz otwartość
na współdziałanie. W bieżącej edycji Konkursu, podobnie jak w roku poprzednim,
statuetki „Godnych Naśladowania” oraz
nagrody i wyróżnienia przyznane zostaną
w czterech kategoriach: Organizacja, Pozarządowiec, Samorząd oraz Przedsiębiorca.
Kto w tym roku dostąpi zaszczytu? To
może być ktoś z gminy Stawiguda. Termin
zgłoszeń upływa 15 maja. Rozstrzygnięcie
Konkursu nastąpi podczas Warmińsko-Mazurskiego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 19 czerwca
w Olsztynie.
Więcej informacji:
https://rowop.pl/artykuly/562/startuje-xvi-edycja-konkursu-godni-nasladowania
lub w sekretariacie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Warmińska 14/21, tel. 89 519
03 44 lub 89 523 73 45, e-mail: godninasladowania@gmail.com
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Nowi sołtysi wybrani. Sprawdź,
kto reprezentuje twoje interesy
Sołtysi i rady sołeckie we wszystkich
13 sołectwach wybrane. Serdecznie
gratuluję wybranym, życzę powodzenia
w pełnieniu funkcji i życzę wsparcia ze
strony mieszkańców. Na moje wsparcie
możecie liczyć - mówi Michał Kontraktowicz, wójt gminy.
Sołtys to człowiek instytucja. Od jego
aktywności zależy to, jak wygląda wieś
i czy jej mieszkańcy czują się w niej jak
w domu. To ciężka i często trudna praca.
To sołtysi wydeptują ścieżki do urzędów gmin, by rozwiąć problemy swojej
społeczności. Nasz urząd na sprawy wsi
jest otwarty i na sołtysów czeka zawsze
z otwartymi ramionami. Wójt Michał
Kontraktowicz mówił o tym, mi.in. podczas spotkań wyborczych, które odbyły
się już we wszystkich sołectwach naszej
gminy.
BARTĄG
Sołtys: Grzegorz Kołakowski
Rada Sołecka: Justyna Dowiedczyk,
Waldemar Kijewski, Krzysztof Barłożek,
Dominik Idzikowski, Łucja Kartasińska
BARTĄŻEK
Sołtys: Przemysław Piech
Rada sołecka: Michalina Ciota, Renata
Radomska, Kamil Szulc, Marlena Trojanowska, Jakub Zieliński

DOROTOWO
Sołtys: Władysław Traskowski
Rada sołecka: Stanisław Pradoń, Łukasz
Kamiński, Ryszard Krzywicki, Waldemar
Końpa, Andrzej Moszczyński
GĄGŁAWKI
Sołtys: Stanisław Banul
Rada sołecka: Artur Skierś, Marcin Podsiadlikowski, Alicja Grankowska, Marta
Spychalska, Anna Fiedorowicz

GRYŹLINY-ZIELONOWO
Sołtys: Adam Walkowiak
Rada sołecka: Maciej Chmurkowski, Ewa
Glińska, Tomasz Najmowicz, Agnieszka
Panuś, Bożena Serafin
JAROTY
Sołtys: Zdzisław Gradowski
Rada sołecka: Ewelina Terebińska, Patryk
Zachłowski, Andrzej Skwierawski, Wioleta
Borczak, Roland Różański
MAJDY KRĘSK
Sołtys: Antoni Gromadzki
Rada Sołecka: Ewa Brodowska, Agnieszka Gromadzka, Roman Klawikowski,
Jerzy Moryc, Stanisława Piórkowska,
Wiesław Płocienniczak, Marek Zaorski
MIODÓWKO-ZEZUJ
Sołtys: Aniela Margasińska
Rada sołecka: Joanna Buczkowska, Małgo-

rzata Kondek, Iwona Michalczyk,
Joanna Mutke,
Anna Rybak-Margasińska
PLUSKI-RYBAKI
Sołtys: Justyna Reisenberg
Rada sołecka: Krzysztof Domagała,
Wojciech Ganczewski, Józefa Hanowska,
Bogdan Malka, Teresa Rokicka
RUŚ
Sołtys: Halina Zapadka
Rada sołecka: Krzysztof Drachel, Piotr
Nowak, Aniela Rus, Marek Słowakiewicz,
Dariusz Tkacz
STAWIGUDA
Sołtys: Karina Prokopska
Rada sołecka: Tadeusz Kuczko, Karol Durka, Wiesław Śnieżko, Justyna Zdziechowska-Sadowska, Maria Ewa Faljewska
TOMASZKOWO
Sołtys: Mariusz Balcerzak
Rada sołecka: Agnieszka Rosolińska,
Marek Najmoła, Agnieszka Abramek,
Zygmunt Borecki, Urszula
Dobrzańska
WYMÓJ
Sołtys: Monika Modzelewska
Rada sołecka: Jan Filipski, Krzysztof Gapiński, Beata Karolewska, Beata Kołakowska, Renata Zembek

Sołtys sołectwa Majdy-Kręsk wyróżniony podczas
Samorządowego Dnia Sołtysa na Warmii i Mazurach

Wsparcie inicjatyw
młodzieżowych
Uwaga organizacje pozarządowe! Samorząd Województwa ogłasza konkurs, którego celem jest aktywne włączenie młodzieży
w życie lokalne. Liczą się inicjatywy, które
zakładają aktywny, twórczy i partnerski
udział młodzieży, otwarcie organizacji na
potrzeby młodych ludzi, na ich aktywność
i pomysły; czy umożliwienie młodym
ludziom bycie aktywnym i twórczym gospodarzem przestrzeni publicznej. Oferty
na realizację zadania konkursowego wraz
z załącznikami należy składać osobiście lub
wysłać pocztą do 13 maja 2019 r.
w wersji papierowej w jednym egzemplarzu
do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku
Publicznego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, pok.
nr 3). Zadanie konkursowe musi być zrealizowane w 2019 r., przy czym rozpoczęcie
zadania można planować nie wcześniej niż
od 1 czerwca 2019 r. Kwota przeznaczona
na realizację wynosi 50 tys. zł, natomiast
maksymalna wnioskowana kwota dotacji
to 10 tys. zł
Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 76.

Uroczystości odbyły się pod koniec marca w Ostródzie. Wzięło w nich ponad 1,5 tys. sołtysów z województwa. Prawie stu
zostało wyróżnionych. W tym gronie znalazł się reprezentant naszej gminy - Antoni Gromadzki, sołtys sołectwa Majdy-Kręsk.
Sołtysowanie to głównie praca społeczna, za którą zapłatą jest zaufanie mieszkańców i zdobyty szacunek środowiska –
mówił podczas spotkania marszałek Gustaw Marek Brzezin. - To dużo, jednak praca sołtysa, jak każda praca, powinna
być wynagradzana. Nie od dziś mówimy o tym, że konieczne są takie zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, które
odpowiednio docenią i wzmocnią sołtysa, sołectwo, sołtysa i rady sołeckie. Zmiany pozwalające na lepsze wykorzystanie
majątku, którym dysponują sołectwa, sprawniejszą realizację oddolnych inicjatyw, a przede wszystkim pełniejsze zaangażowanie mieszkańców w przedsięwzięcia wpływające na jakość życia na wsi.
Tegoroczny Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach uświetnił koncert Zenona Martyniuka.
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Wyjątkowe urodziny Pani Ireny
Kto z nas nie lubi świętować
urodzin? Są jednak urodziny
szczególne. Takie właśnie
obchodziła pani Irena
Tyman. Mieszkanka naszej
gminy skończyła 98 lat.

Pani Irena to była łączniczka AK wileńskiego, postać znana ze swojej odwagi,
brawurowych ucieczek z rąk Gestapo, opisywana w wielu książkach - żywa legenda
czasów II wojny światowej. Jej opowieści
to dla uczniów najlepsza lekcja historii.
Za tę historię, za trud, za życiowe doświadczenia Pani Irena zasługuje na gromkie
odśpiewanie 150 lat. I takich życzeń się doczekała. Na urodziny do jubilatki wybrali
się wójt gminy Michał Kontraktowicz oraz
przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Olimpijczyków Polskich
w Stawigudzie. Najmłodsi przygotowali
piosenki i układy taneczne, które rozweseliły wszystkich, wójt pozostał przy kwiatach i prezentach.

ze Stawigudy

Jest wrażliwy, empatyczny, zawsze
gotowy do działania. Ma ogromne serce
i jeszcze większą skromność. Wojciech
Suchowiecki, mieszkaniec Stawigudy
został nagrodzony podczas gali
Ludzie Dobrej Woli 2018.

W naszej gazecie jest miejsce
na prezentację niezwykłych mieszkańców naszej gminy. Podpowiadajcie
nam, o kim powinniśmy napisać.
Piszcie na stawiguda@gmail.com

Lokalne i europejskie sukcesy mieszkańca Rusi
Andrzej Małyszko z Rusi miał w ostatnim
czasie podwójny powód do zadowolenia. Najpierw było odznaczenie od prezydenta Węgier, później od marszałka
województwa. Gratulacje
i wyrazy uznania płyną z wielu stron.
A nas wszystkim rozpiera duma, że
mamy takiego mieszkańca.
Andrzej Małyszko jest członkiem Stowarzyszenia Miłośników Rusi nad Łyną.
Od Prezydenta Węgier otrzymał Węgierski
Złoty Krzyż Zasługi. To dowód uznania
za działalność na rzecz odkrywania pamiątek kultury i historii Węgier na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego
i ich prezentację.
- „To dowód uznania nie tylko mojej pracy,
ale także wszystkich ludzi, stowarzyszeń
i instytucji działających na rzecz więzów
z Węgrami, którzy od setek lat zamieszkiwali na Warmii. Piękna legenda o świętej
Kindze mówi o pierścieniu, który wrzuciła
do żupy solnej na Węgrzech, po czym udała się do Wieliczki, by wskazać miejsce,
w którym dokopano się pokładów soli
i skąd wydobyto jej pierścień. Takich klej-

CZŁOWIEK DOBREJ WOLI

notów w naszej wspólnej historii można
znaleźć dużo więcej, a na nas spoczywa
obowiązek ich odkrywania i utrwalania
w naszej pamięci” - pisze Andrzej Małyszko.
Wkrótce po sukcesie międzynarodowym,
przyszedł sukces lokalny. Adam Małyszko
odebrał z rąk marszałka województwa laur
„Najlepszym z najlepszych” w kategorii osobowość. To nagroda przyznawana od 2004
roku. Dotychczas laurami nagrodzono 385
osób, zespołów, instytucji, organizacji czy
przedsiębiorstw. Andrzej Małyszko ma na

swoim koncie szereg działań na rzecz promocji turystyki regionalnej, a także ocalenia
od zapomnienia lokalnych zabytków kultury i historii. Z jego inicjatywy w kościele
w Bartągu zawisła tablica upamiętniająca
pobyt Węgrów na Warmii, w Gągławkach
został otwarty Trakt Rodu Kalnassy, wydana została w wersji drukowanej i audio
trzyjęzyczna pozycja pt. „Pieśni Polskie
Ferdinanda Gregoroviusa - Wiosna Ludów
w literaturze europejskiej”. Współpracuje
z redakcją Głosu Polonii na Węgrzech.

„Nawet nie wiem co mam powiedzieć,
jestem kompletnie zaskoczony. Chyba
jednak najlepiej wychodzi mi działanie,
raportowanie, że udało się osiągnąć cel,
pomóc kolejnej osobie, zebrać pieniądze na
leczenie, załatwić potrzebny sprzęt czy zorganizować turnus rehabilitacyjny” - mówił
podczas gali Wojciech Suchowiecki.
Za to czyny wiele mówią o naszym
lokalnym bohaterze. W kwestionariuszu
zgłoszenia zabrakło rubryk na opis jego
dokonań. Wojciech Suchowiecki to
triathlonista i ultramaratończyk. Człowiek
pełen energii, pasji, pomysłów oraz co
najważniejsze – dobry człowiek. Tylko
w ubiegłym roku pan Wojtek zaangażował
się w akcje pomocy trójce chorych dzieci,
których rodzice musieli zebrać ogromne
kwoty na leczenie. O tych akcjach było
głośno w całej Polsce. Zaangażował się nie
tylko wpłacając datki, ale także inicjując
akcje, nagłaśniając je w mediach społecznościowych, produkując ulotki i namawiając innych do wspólnego działania. Razem
ze swoimi dziećmi wystawiał na aukcjach
ich zabawki, przekazywał do licytacji
usługi swojej firmy, ale także na potrzeby
tych aukcji, organizował takie działania,
jak: wspólna jazda na rowerze, lub pływanie z instruktorem. Zaangażował swój czas,
pieniądze i ludzi, ponieważ jego pracownicy administrowali aukcje w trakcie godzin
pracy. Mama Zosi, dla której organizował
pomoc, napisała: „To człowiek o wielkim,
szczerym sercu, z wielką charyzmą i wielkim optymizmem, którym zaraża innych”.
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W OBIEKTYWIE Sudoku

Łamigłówka, której celem jest wypełnienie diagramu 9 × 9 w
taki sposób, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w
każdym z dziewięciu pogrubionych kwadratów 3 × 3 znalazło
się po jednej cyfrze od 1 do 9.

Znajdź

różnic

Horoskop
Baran. Zdecydowanie maj
będzie dla Ciebie miesiącem, który najbardziej będziesz wspominać. Chodzi
głównie o sprawy finansowe, na które
teraz narzekać nie będziesz mógł. Polegaj
na sobie i własnych umiejętnościach, które
mogą doprowadzić Cię do szczęścia, o ile
wykażesz więcej zaangażowania.
Byk. Będzie to dobry czas
na rozpoczęcie wszystkiego
od nowa i danie sobie kolejnej szansy. Samotne osoby
mogą poczuć nieodpartą
pokusę wyznania miłości obiektowi swoich westchnień. Zanim jednak wpadniesz
w miłosny wir zastanów się, czy rzeczywiście widzisz się u boku człowieka, który
ponad wszystko ceni zabawę.
Bliźnięta. Choć pokusa kupna nieruchomości – zakupu
nowego mieszkania albo
wyremontowania obecnego
– będzie ogromna, to jednak
postaraj się ją pohamować. W przeciwnym
razie przygotuj się na znacznie większy
koszt zakupu niż normalnie.
Rak. Nie wykluczone, że
zaczniesz na poważnie
rozważać o jakiś zobowiązaniach względem drugiej
osoby.
W sferze zawodowej o wiele korzystniej
dla Ciebie będzie, jeśli zaryzykujesz
i zrobisz krok do przodu. Spróbuj wziąć
na siebie więcej odpowiedzialnych
przedsięwzięć, a zobaczysz, że będziesz
z tego powodu doceniony.

Lew. Pewna osoba płci
przeciwnej zostanie Twoim
przyjacielem i powiernikiem
od serca. Będzie to miało
miejsce w okolicach 19 maja. Bez żadnych
obaw i wątpliwości możesz powierzyć jej
wszystkie swoje sekrety, które zachowa tylko dla siebie. W okolicach 21 maja pojawi
się nowy problem. Będzie to nieśmiałość.
I mimo, że dla zodiakalnych Lwów jest to
cecha dość obca, to jednak ciężko
im mówić o uczuciach.
Panna. W maju na spokojnie będziesz mógł oddać
się swojemu hobby. Bez
najmniejszych problemów
uda Ci się pogodzić interesy
z życiem rozrywkowym i przyjemnościami.
W tym miesiącu bardziej niż kiedykolwiek
będziesz bujać w obłokach i snuć plany na
przyszłość.
Waga. Przygotuj się na
rozmowę z obcokrajowcem,
który będzie miał mnóstwo
fascynujących pomysłów.
Masz szansę odbyć zagraniczną podróż,
która pogłębi waszą znajomość. Po 20
maja destabilizacji ulegną relacje związane z domownikami lub osobami z dalszej
rodziny.
Skorpion. Nie przemęczaj się
za bardzo! Gdy tylko poczujesz fizyczne lub intelektualne
nadwerężenie – odpocznij.
Pamiętaj, że tylko wypoczęty i odpowiednio zregenerowany organizm jest w
stanie pracować efektywniej oraz bardziej
kreatywnie. Wyjdzie Ci to na dobre.

Strzelec. Twoje pragnienia
będą krążyć wokół dalekiej
podróży w towarzystwie
przyjaciół lub rodziny. Maj
będzie dla Ciebie miesiącem bardzo
miłym i jednocześnie wzbudzającym sentyment. Pod koniec miesiąca wyraźnie
odczujesz, że obudziły się do życia Twoje
ambicje zawodowe.
Koziorożec. Odczujesz
przypływ sił witalnych.
Aby utrzymać ten stan
jak najdłużej, spędzaj
jak najwięcej czasu
na świeżym powietrzu. Pod koniec
miesiąca znajdź chwilę czasu, aby
porozmawiać z osobami, które liczą
się dla Ciebie najbardziej, ale uważaj,
aby nie powiedzieć zbyt wiele.
Wodnik. Po 13 maja
w sprawach uczuciowych
będzie aż wrzało. Odczujesz nieodparta pokusę
przebywania między ludźmi, z tego też powodu nie zaprzepaścisz
żadnej propozycji imprezy towarzyskiej.
To także doskonały okres na to, aby wydawać przyjęcia dla przyjaciół
i znajomych.
Ryby. Wykażesz się elastycznością, która
zostanie doceniona.
Wcale nie oznacza to,
że będzie ci brakować wyobraźni, czy
inicjatywy. Wprost przeciwnie, spełnisz
się jednak poza pracą, odnajdziesz
w jakimś ciekawym projekcie związanym z kulturą.

Zapraszmy do czytania:
„Horyzonty Stawigudy” ukażą się już w połowie maja

Kolejny numer „Echa Stawigudy” już pod koniec czerwca

Odwiedzajcie stronę: www.stawiguda.pl
Wiadomości z gminy znajdziecie codziennie na naszym fb: facebook.com/pg/GminaStawiguda

