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Wielkanoc na Warmii

Ś

więta Wielkanocne
to szczególny okres,
kiedy to ogrzewani
wiosennym słońcem w
gronie rodziny spędzamy
wspólnie czas.

Warto wtedy pokusić się
o refleksję, jak kiedyś na tych
terenach obchodzono Święta.
Niedziela Palmowa
W Niedzielę Palmową na
Warmii odbywała się procesja zwaną Kwietnią: cztery
dziewczyny ciągnęły wózek,
na którym była figura Jezusa Chrystusa siedzącego na
ośle, a wszyscy wokół wołali
Hosanna na wysokościach!
Figura była wykona z drewna i pomalowana farbami. Do
gałązek dołączano wierzby
i brzozy, które miały rozwinięte listki i zostały składane
kapłanom na poświęcenie.
Z nich gospodarze robili małe
krzyżyki i rozmieszczali je po
czterech rogach pola wierząc, że w ten sposób chronią
je przed żywiołami.

Wielka Środa
W Wielką Środę warmiacy
oblewali się wodą. W pamięci starych warmiaków utkwiło
przekonanie, że w tym dniu
kury znoszą krzywe jajka,
a zwierzęta urodzone w tym
dniu nie nadają do hodowli.
Wielki Czwartek
Wielki Czwartek na Warmii
zawsze uważano za niezwykły
dzień, ponieważ zastała wtedy ustanowiona Eucharystia.
W tym dniu w fromborskiej
katedrze biskup święcił olejki
niezbędne do sakramentów
chrztu, bierzmowania i sakramentu chorych. W tę noc ordynariusz mył nogi dwunastu
starców ze swojej diecezji.
Następnie brał udział w agapie (uczcie miłości) z kanonikami i prałatami.
Wielki Piątek
Wielki Piątek był to dzień
postu. Starsi jedli kluski ze
śliwkami. Nabożeństwo rozpoczynało się rano. Kapłani
i wierni śpiewali wielkopostne
pieśni oraz odtwarzali sceny
z drogi krzyżowej. Przy niektó-

rych parafiach były odwzorowany grób pański, obok którego pełnioną całonocną straż.
Śpiewano Gorzkie Żale i inne
pieśni wielkopostne. Tego
dnia miał też miejsce obrzęd
palenia najstarszego krzyża
we wsi, wierzono bowiem,
że jego popiół zapobiegnie
wielu chorobom przez cały
rok. Także tego dnia chłopcy
biegali po wsi z drewnianymi
klekotkami oznajmiając dzień
żałoby, a mieszkańcy wsi biczowali łydki gałązkami tarniny, co odnosiło się do bożych
ran Chrystusa.
Wiela Sobota
Wielka Sobota jest dniem
żałobnym po śmierci a także
oczekiwaniem na zmartwychwstanie. Wielka Sobota na
Warmii wyróżnia się poświęceniem ognia, wody i świec .
Rano kapłan, po odmówieniu
modlitwy, rozpalał przed kościołem ognisko. Na południu
Warmii istniał zwyczaj dokładnego czyszczenia koni i bydła,
mycia kopyt końskich, oczu
i nozdrzy, czesano końskie

grzywy.
Wielka Niedziela
W Wielką Niedzielę dziewczyny rano biegły nad jezioro,
aby umyć sobie twarz. Miało
to gwarantować urodę i zdrowie. Pierwotnie zanurzano się
w wodzie, potem wystarczyło tylko umyć twarz. Chłopcy
z kolei wołali: „Żur do lasu, mięso do wsi”, co miało oznaczać
zakończenie Wielkiego Postu.
Potem gromadzono się w kościele na nabożeństwie, które
odbywało się o piątej rano.
W pobliskich wsiach ludzie
zbierali się z orkiestrą i udawali
się do kościoła, po drodze budząc wszystkich, którzy zaspali. Słysząc bębny ludzie z odległych wiosek spieszyli się na
rezurekcję. Rezurekcje zawsze
miały uroczysty przebieg. Do
kościołów przybywały orkiestry
z pobliskich wiosek, tworzące nastrój podczas procesji
z Najświętszym Sakramentem.
Śniadanie wielkanocne nie
było bogate. Jadano twarożek,
masło, chleb, kilka gatunków
kucha. Na obiad podawano gę-

sty ryż z masłem, jaja na twardo i suszone śliwki gotowane
w cukrze. Dopiero kolacja
była wystawna, podawano bowiem wędliny, szynki, boczek,
pieczony drób. W niedzielę
wielkanocną unikano spotkań
z sąsiadami, był to czas dla rodziny, pełen zabawy i radości.
Jedna z zabaw polegała na
chowaniu w różnych miejscach
podarków od zajączka, które
dzieci starały się odnaleźć.
Młodzież zakładała się, kto zje
najwięcej jajek, co nieraz kończyło się bólem brzucha. Śmiechu było bez liku.
Wielkanocny
Poniedziałek
Wielkanocny Poniedziałek
na Warmii rozpoczynał się
smaganiem, chłopcy smagali
dziewczyny jałowcem. Kadykiem (jałowcem) smagały
grupy młodzieży, które śpiewały pieśni, nierzadko humorystyczne i zbierały wykup (np.
jaja, ciasta, kiełbasy). Zwyczaj
oblewania się wodą był praktycznie nieznany.
Adam Komar

Zdrowych, spokojnych pełnych rodzinnego ciepła i radości
Świąt Wielkanocnych
wszystkim Mieszkańcom gminy Stawiguda
życzą

Grzegorz Wieczorek
Przewodniczący Rady Gminy
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Nie nowotworom
u dzieci!
130 dzieci z Gminy Stawiguda w wieku od 9 miesięcy do 6 lat przebadała Fundacja Ronalda McDonalda.
Działania polegały na wykonaniu badań USG tarczycy, węzłów chłonnych,
narządów jamy brzusznej
oraz dodatkowo moszny
u chłopców. Celem badań
jest wczesne wykrywanie
zmian
nowotworowych
oraz kontrola prawidłowego rozwoju dzieci.
Czytaj na str. 2

Reforma edukacji
– czy jesteśmy
na nią gotowi?
O reformie edukacji opowiedziały nam: Dyrektor
ZSP Krystyna Porębska
i Dyrektor Gimnazjum
Anna Stokłos.
Czytaj na str. 3

Wycinka drzew
– nowe przepisy
Od dnia 1 stycznia br.
zezwolenie nie jest już wymagane w przypadku wycinki drzew lub krzewów,
które rosną na nieruchomościach
stanowiących
własność osób fizycznych
i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Czytaj na str. 4

Irena Derdoń
Wójt Gminy Stawiguda

Przystanek
kreatywności
Przy budynku Publicznego Gimnazjum w Stawigudzie otwarto Przystań
Kreatywności – miejsce
przeznaczone do spotkań
dla stowarzyszeń i wszystkich
grup
inicjujących
ciekawe zajęcia dla społeczności lokalnej. Miejsce czeka na wszystkich,
którzy chcą przeprowadzić nieodpłatne zajęcia,
spotkania, warsztaty dla
mieszkańców Gminy.
Czytaj na str. 6
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Człowiek z...
cudną historią
*Mówi się, że w Stawigudzie mieszka człowiek bogaty w historię ogromnych
przeżyć, czy mógłby Pan
nam coś o tym opowiedzieć?
- Mam po jednej stronie rodzinne korzenie polskie, a po
drugiej brytyjskie. Moja matka urodziła się w brytyjskiej
rodzinie, a ojciec na Mazowszu niedaleko Płocka. Ojciec
wyjechał z Polski, gdy wybuchła II wojna światowa i służył w lotnictwie polskim. Moja
matka wychowała się w Afryce Południowej, lecz urodziła
się w Wielkiej Brytanii i podczas wybuchu wojny zgłosiła
się do wojska brytyjskiego,
jako kierowca ambulansu,
ale przydzielona została do
polskich jednostek na terenie
Szkocji i obsługiwała bazę
polskich spadochroniarzy.
*Jak poznali się Pana rodzice?
- Poznali się przypadkiem
na zgrupowaniu wojsk.
*Czym się zajmowali?
- Moja matka uczyła polskich żołnierzy obsługi ambulansu, opowiadała im o funkcjonowaniu tego pojazdu, zaś
ojciec był pilotem myśliwskim
latał samolotami bojowymi
typu Spitfire. Były to samoloty produkcji angielskiej przeznaczone dla jednego pilota.
Był pilotem Dywizjonu 317
gdzie oznaczony był niejednym orderem.
*A jaka jest Pana historia?
- Ja urodziłem się w Południowej Afryce i zamieszkiwałem tam przez dziewięć
lat, później przeprowadziliśmy się do Wielkiej

Brytanii i tam skończyłem
edukację między innymi na
Uniwersytecie Oxford.
*Jak wspomina Pan te
czasy akademickie?
- Bardzo dobrze, poznałem
wiele ciekawych i uprzejmych
studentów i nauczycieli,
z ogromną chęcią wracam
w tamte miejsce.
*Kiedy przeprowadził się
pan do Polski?
- Było to około czternastu
lat temu. Przeprowadziłem
się tu ze względu na żonę,
która pochodziła z Olsztyna, później zamieszkaliśmy
w Stawigudzie. Przyznaję, że
lubię wracać do miejsc, w których kiedyś mieszkaliśmy.
*Które według Pana
miejsca w Anglii są warte
uwagi?
- Polecam zobaczyć Anglię zachodnią. To właśnie
tam spędziłem sporą część
swojego życia. Piękne są także tereny pogranicza Anglii
i Szkocji - urokliwe pagórkowate miejsca. Jeśli chodzi
o Londyn to rzadko bywałem
w tym miejscu, ale na pewno
nie wolno zapomnieć o Tower
of London i o innych zabytkach.
*Jakie ma Pan zainteresowania?
- Uwielbiam podróżować,
lubię czytać a wolnych chwilach gram na instrumentach
przede wszystkim smyczkowych.
*Dziękuję za rozmowę
Oskar Maguda

130 dzieci z Gminy Stawiguda w wieku od 9 miesięcy do 6 lat
przebadała Fundacja Ronalda McDonalda.

D

ziałania polegały na
wykonaniu badań
USG tarczycy, węzłów
chłonnych, narządów
jamy brzusznej oraz
dodatkowo moszny
u chłopców. Celem
badań jest wczesne
wykrywanie zmian
nowotworowych oraz
kontrola prawidłowego
rozwoju dzieci.

Badania były bezpłatne. Pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie zaangażowani byli nie tylko w przygotowanie całej akcji, ale
wcielili się także w rolę
wolontariuszy ambulansu.
Przez dwa dni towarzyszyli
przy badaniach profilaktycznych, służąc swoją pomocą
zarówno lekarzom, jak i pacjentom.
Patronat nad akcją objęła
Wójt Gminy Stawiguda, Irena Derdoń.

Patronat nad akcją objęła Irena Derdoń, wójt Gminy Stawiguda

Serdeczne podziękowania pragniemy skierować
do przedsiębiorców naszej
gminy, którzy włączyli się
w pomoc przy realizacji badań: Restauracja Alibi – Jo-

anna i Bogdan Klein, Hotel
Jabłoński – Beata Szaban,
Kwiaciarnia Kuferek Rozmaitości – Agnieszka Panuś.
Dziękujemy przedszkolakom i kadrze pedagogicznej

z ZSP w Stawigudzie, którzy
zadbali o to, aby wiosna zagościła w ambulansie podczas badań.
GOPS
w Stawigudzie

Aby było bezpieczniej w Stawigudzie

OSP

Gryźliny
i OSP
Pluski wzięły udział
w ćwiczeniach
ratownictwa drogowego.
Z kolei OSP w Bartągu
zorganizowała
ćwiczenia ratownictwa
technicznego.

Pierwsze z nich miało na
celu odświeżyć i udoskonalić
umiejętności strażaków na temat ratownictwa drogowego.
ĆWICZYLI
NA LOTNISKU
Wieczorem obie jednostki
zawitały na lotnisku w Gryźlinach, gdzie odbyły się ćwiczenia, po zbiórce i omówieniu działania przystąpiono do
akcji. Samochód ćwiczeniowy
został rozerwany na strzępy,
strażacy bez chwili wahania
wzięli nożyce oraz rozpierak
hydrauliczny. Auto zostało pozbawione dachu, wszystkich
szyb i bocznych drzwi. Szkielet został podpalony, Dzięki
akcji strażaków auto przesta-

ło się palić. Całe ćwiczenia
zakończyły się omówieniem
całej akcji przy ognisku.
Dzięki takim wydarzeniom
mieszkańcy naszej gminy
mogą czuć się bezpieczniej
na drodze, dlatego że w razie
wypadku możemy liczyć na

nować umiejętności oraz je
doskonalić, ponieważ bezpieczeństwo jest najważniejsze.
POZOROWANY
WYPADEK
OSP w Bartągu zorganizowała ćwiczenia ratownictwa
technicznego.

Strażacy pokazali jak ratują ofiary wypadków drogowych.

szybką pomoc – mówi jeden
z obserwatorów akcji. Takie
ćwiczenia powinny odbywać
się, jak najczęściej, aby zwiększać bezpieczeństwo i tre-

Strażacy ochotnicy z Bartąga, Stawigudy, Gryźlin i Plusk
działali na miejscu pozorowanego wypadku drogowego z udziałem trzech aut

i motocykla. Ratownicy mieli
za zadanie uwolnić poszkodowanych z rozbitych aut
przy pomocy sprzętu do ratownictwa technicznego oraz
udzielenie im kwalifikowanej
pierwszej pomocy. Dodatkowo na miejscu mieli do czynienia także z pożarem oraz
substancjami niebezpiecznymi w obrębie terenu działania. W trakcie czynności ratowniczych strażacy ćwiczyli
współpracę w zakresie łączności oraz wzajemnej pomocy
podczas tego typu zdarzeń.
Wszystkie jednostki wykonały swoje zadania z dużym
zaangażowaniem i sprawnie
ewakuowały z wraków osoby
poszkodowane. Na zakończenie, Komendant Gminny druh
Łukasz Matysiak dokonał podsumowania całości ćwiczeń
i podziękował jednostkom za
zaangażowanie w tego typu
przedsięwzięciach.
Michał Retkowicz
Michał Rzeszutek
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Reforma edukacji – czy
jesteśmy przygotowani?

Absolwent
na medal

O reformie edukacji opowiedziały nam: Dyrektor ZSP
Krystyna Porębska i Dyrektor Gimnazjum Anna Stokłos.

Na temat wspomnień i aktualnych zajęć
rozmawiamy z Martą Łabanowską,
absolwentką Publicznego Gimnazjum
w Stawigudzie.

*Chodziłaś do Gimnazjum
w Stawigudzie w latach
2008-2011. Jak wspominasz
tamte czasy?
- Patrząc na to z dzisiejszej
perspektywy,
zdecydowanie były to jedne z lepszych
lat mojego dotychczasowego życia. Czasy gimnazjalne
to przede wszystkim piękne
wspomnienia, a w późniejszych etapach edukacji niestety nie było już aż tak miło,
na co z pewnością wpływ na
równi z kolegami i koleżankami miała kadra nauczycielska.
*Wspomniałaś o kadrze
nauczycieli. Jak wspominasz: wychowawców, nauczycieli i innych pracowników szkoły?
- Pokrótce mówiąc bardzo
dobrze. W przeciągu trzech
lat nauki miałam dwie panie
wychowawczynie. Obie wspominam naprawdę miło. Wraz
z resztą kadry potrafiły zbudować prawdziwie domową
atmosferę.
*Ale czy jest taki nauczyciel, który zapadł Ci w pamięci?
- Ciężko powiedzieć, bo nie
chciałabym kogokolwiek ominąć, ale do dziś niezwykle miło
wspominam takie nauczycielki jak: p. Basia Chodnicka;
p. Ewa Dragun; p. Agnieszka
Frączyk; p. Ania Małecka czy
p. Bogusia Chodorska. Oczywiście nie można zapomnieć
o jedynym w swoim rodzaju p.
Andrzeju Górce.
*Wiemy już o nauczycielach, którzy zapadli Ci w pamięć. Ale teraz chciałbym
zapytać o ulubiony przedmiot.
- Od zawsze kocham języki,
więc język angielski był moim
ulubionym
przedmiotem.
Bardzo lubiłam też zajęcia
z wychowania fizycznego
i geografii.
*Czy przełożyło się to na

wybór profilu szkoły ponadgimnazjalnej?
- Po ukończeniu gimnazjum zaczęłam edukacje
w Liceum Ogólnokształcącym
nr 4 w Olsztynie o profilu matematyczno-geograficznym.
Myślę, że wpływ na to miało
gimnazjum. Teraz natomiast
kończę studia licencjackie
w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie, gdzie studiuję międzynarodowe stosunki
gospodarcze, co jest ściśle
powiązane z geografią i z językami obcymi, mam bowiem
zajęcia nie tylko w języku polskim, ale również w językach
obcych - angielskim i niemieckim.
*Gdyby mogłabyś przenieść się z powrotem do
gimnazjum na te trzy lata,
skorzystałabyś z takiej możliwości?
- Zdecydowanie! Czasy
gimnazjum były najpiękniejsze ze wszystkich etapów
nauki jakie przeszłam. Nigdzie nie poczułam „drugiego
domu”, nigdzie nie czułam się
tak swobodnie jak właśnie
w gimnazjum.
*Co zamierzasz robić dalej po ukończeniu studiów
w Warszawie?
- Jestem na etapie kończenia studiów licencjackich, więc
w lipcu mam obronę pracy licencjackiej. Chciałabym dalej
uczyć się i ukończyć studia
drugiego stopnia, ale planuję
zmienić uczelnię. Mam zamiar
wziąć udział w programie Podwójnego Dyplomu i studia
magisterskie ukończyć za
granicą. Ostatecznej decyzji
jeszcze nie podjęłam, więc
czas pokaże, gdzie znajdę się
za te 1,5 roku.
*Czy odniosłaś jakieś
sukcesy w gimnazjum, i potem, w dalszej edukacji?
- Niestety, nie udało mi się
zająć żadnego znaczącego

miejsca w olimpiadach, aczkolwiek brałam udział w wielu zajęciach pozalekcyjnych.
Myślę że do osiągnięć można
zaliczyć fakt, iż test gimnazjalny napisałam całkiem dobrze
i bez trudu dostałam się do
„porządnego” liceum i zdałam
maturę z takim wynikiem, że
obecnie studiuję na uczelni
przez wielu uważanej za najlepszą szkołę ekonomiczną
w Polsce. Zaangażowałam
się w różne inicjatywy poza
SGH. Jestem w zarządzie Europejskiego Forum Studentów
AEGEE-Warszawa, pełniąc
rolę sekretarza. Działalność
w tej organizacji pozwala mi
spełniać swoją największą
pasję, czyli podróże. Miałam
przyjemność poznać studentów z całej Europy i w przeciągu ostatniego roku zwiedziłam
chociażby północe Włochy,
Mołdawię czy przepiękną
Gruzję. A dodatkowo łączę to
wszystko ze stażem w jednej
z warszawskich agencji marketingowych.
*Czy brałaś udział w wycieczkach organizowanych
przez gimnazjum?
- Wiem, że teraz uczniowie
mają możliwość podróży do
Włoch czy Anglii. Za moich
czasów organizowano niestety tylko wymianę z szkołą
w niemieckim Wallenhorst,
w której oczywiście uczestniczyłam. Nawet do tej pory
jestem w kontakcie z dziewczyną, która mnie gościła,
a później przyjechała do Stawigudy. Cały wyjazd i idea
wymiany spodobały mi się na
tyle, że w liceum dwukrotnie
uczestniczyłam w podobnym
przedsięwzięciu. Można powiedzieć, że moja pasja i chęć
poznawania świata zaczęła
się właśnie tu- w Gimnazjum
w Stawigudzie.
Mikołaj Łabanowski

Na mocy reformy od 1 września Publiczne Gimnazjum w Stawigudzie zostaje włączone do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
Uczniowie będą uczyć się w dwóch budynkach. Docelowo w budynku szkoły podstawowej będą się uczyć prawdopodobnie klasy od
I do IV, a w budynku gimnazjum klasy V-VIII.
Tak się jednak stanie dopiero po objęciu
uczniów nową podstawą programową. Zakłada się, że w roku szkolnym 2017/2018 do budynku Gimnazjum wejdą uczniowie klasy VII.
Podobnie sytuacja wyglądać będzie w Rusi.
Zaraz po zakończeniu budowy szkoły w Bartagu, rozpoczną tam naukę młodsi uczniowie.
Na mocy ustawy dyrektorami placówek łączonych, czyli szkoła podstawowa i gimnazjum,
zostaje dyrektor szkoły podstawowej. Zatem
w Stawigudzie dyrektorem Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego pozostanie pani Krystyna

Porębska, a w Rusi pan Marek Kotliński.
Jak będzie wyglądać sytuacja nauczycieli?
W tym roku żaden nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Stawigudzie nie zostanie
zwolniony.- mówi Anna Stokłos. Jednak
w momencie gdy nowy system będzie obejmował wszystkich uczniów sytuacja ta może
ulec zmianie. Spowodowane jest to faktem, iż
w Stawigudzie będzie uczyć się mniej dzieci.
Dzisiaj trudno mówić o jednoznacznych deklaracjach. Dokładamy wszelkich starań, aby
nauczycielom z wysokimi kwalifikacjami, długim stażem zapewnić pracę. Najbezpieczniej
mogą czuć się nauczyciele przedmiotów ścisłych, ponieważ w tej chwili jest na nich coraz
większe zapotrzebowanie.
Czaczkowski Jan
Leleń Mateusz

Wystawa Amatorskiej
Twórczości Artystycznej
S

ala GOK w Stawigudzie
wypełniona dziesiątkami dzieł
naszych lokalnych artystów.
Doznania artystyczne w przemiłej
twórczej atmosferze to najkrótsza
charakterystyka WATY.

WATA jest wydarzeniem, dzięki któremu
artyści naszej gminy mogą zaprezentować
swoje dzieła. Gminny Ośrodek Kultury gościł wielu wspaniałych twórców. Uczestnicy
oceniali to wydarzenie jako wspaniałą inicjatywę, pozwalającą na docenienie i wypromowanie lokalnych artystów i ich twórczości. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem

uczestników oraz podziękowaniem dla
wszystkich przybyłych ze swoimi dziełami.
Potem można było podziwiać piękne prace
zgromadzonych na wystawie. Można było
zobaczyć efekty działalności naszych artystów: obrazy malowane rozmaitymi technikami, zdjęcia, szyte maskotki i serwety,
piękną biżuterię, obrazy na drewnie oraz
rzeczy ozdobione techniką decoupage.
WATA było to wydarzenie, które pozwala
artystom naszej gminy dzielić swoje pasje
z innymi oraz pokazywać się z jak najlepszej strony w swoim lokalnym środowisku.
Helena Kaszubska
Kinga Żochowska
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W

raz z pierwszymi
wiosennymi
promieniami słońca
do Wymoja wkroczyła
ekipa monterska firmy
Magic Garden Sp. z o.o.
z Pakości. Dzieci z tej
miejscowości nareszcie
doczekały się kolorowego
palcu zabaw. Na działce
w pobliżu jeziora zostały
ustawione huśtawki,
bujaki i zestaw zabawowy.
Mamy będą mogły
odpocząć na ustawionych
ławkach.

Przy
ulicy
Świerkowej
w Stawigudzie uruchomiono
oświetlenie.
Do wejścia na teren budowy
ulicy Rumiankowej w Bartągu
przygotowuje się już konsorcjum firm Zakład Handlowy
„KASIA” i Firma Handlowo
-Usługowa „HYDROL”. Zgodnie z podpisaną umową do
końca września ulica Rumiankowa otrzyma nawierzchnię z kostki betonowej wraz
z oświetleniem. Na rozpoczęcie robót oczekujemy też na
ulicy Jeziornej, gdzie zaprojektowana jest droga, oświetlenie oraz zejście schodami
do ronda przy ulicy Bartąskiej.

Podobnie w Gryźlinach – firma
SKANSKA S.A. ma wybudować drogę asfaltową do Zielonowa. Budowa ulic wiąże się
niewątpliwie z utrudnieniami
w komunikacji tymi ciągami
komunikacyjnymi. Bardzo prosimy o cierpliwość, po skończonych robotach mieszkańcy
będą mogli cieszyć się wygodnym dojazdem do swoich
domów.
Poza przygotowaniem lada
dzień mających się rozpocząć
robót budowlanych, Referat
Budownictwa planuje już nowe
inwestycje. W dniu 29 marca
do Urzędu Marszałkowskiego
został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Utworzenie centrum kulturowego
poprzez wykonanie renowacji
budynku zabytkowej kaplicy
ewangelickiej w Stawigudzie”.
Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, w przyszłym roku
będziemy mogli przystąpić do
remontu starej kaplicy w Stawigudzie, utworzyć w niej salę
wystawienniczą oraz miejsce
do promocji kultury i turystyki
w naszej gminie.
Agnieszka Tkacz
Referat Budownictwa
i Zamówień Publicznych
Urząd Gminy Stawiguda

Ekonomia
społeczna
G

minny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Stawigudzie
i Stowarzyszeniem
na Rzecz Rozwoju
Spółdzielczości
Przedsiębiorczości
Lokalnej WAMA_COOP
podpisały porozumienie
dotyczące współpracy
na rzecz rozwoju
i upowszechniania
możliwości tworzenia
nowych miejsc pracy
w sektorze ekonomii
społecznej.

W dniu 27 lutego 2017 roku
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie
odbyło się spotkanie informacyjne na temat działalności
Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej w Olsztynie.

Uczestnicy spotkania uzyskali informacje na temat
podstawowych zasad ekonomii społecznej, procedury
zakładania i funkcjonowania
spółdzielni socjalnej jako alternatywy dla własnej działalności gospodarczej, a także
zakresu i zasad współpracy z OWES w Olsztynie –
wsparcia doradczego, szkoleniowego oraz finansowego.
Uczestnicy zapoznali się z
zasadami korzystania z bezzwrotnych dotacji, wsparcia
pomostowego oraz możliwości współpracy z OWES
w Olsztynie, w zakresie rozwoju inicjatyw oddolnych
i obywatelskich na rzecz
mieszkańców gminy Stawiguda.
GOPS
w Stawigudzie

Wycinka drzew
- nowe przepisy
1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa wprowadzająca ważne zmiany
w przepisach regulujących usuwanie drzew i krzewów.

O

d dnia 1 stycznia br.
zezwolenie nie jest
już wymagane
w przypadku wycinki
drzew lub krzewów,
które rosną na
nieruchomościach
stanowiących własność
osób fizycznych
i są usuwane na
cele niezwiązane
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej.

Ważne aby oba warunki
były spełnione jednocześnie,
aby usunięcie mogło nastąpić
bez kontroli administracyjnej.
Rolnicy są osobami fizycznymi, a zatem jeżeli są właścicielami działki, na której
rośnie usuwane drzewo, to
pierwszy warunek można
uznać za spełniony. Ponieważ działalność rolnicza jest
kwalifikowana jako działalność gospodarcza, konieczne jest dokonywanie indywidualnej oceny, czy drzewo
jest usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej
(działalności rolniczej). Przykładowo, usunięcie drzewa/krzewu w celu budowy
domu nie jest związane
z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej. Natomiast usunięcie
drzewa/krzewu pod budowę
stodoły, obory, kurnika albo
budowę drogi dojazdowej do
pola jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej. Jeżeli
więc rolnik jest właścicielem
nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w celu budowy
domu, korzysta ze zwolnienia z obowiązku uzyskania
zezwolenia. Jeżeli natomiast
rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo w celu budowy stodoły,
nie korzysta ze zwolnienia
z obowiązku uzyskania zezwolenia.
Nowelizacja
ustawy
o ochronie przyrody z dnia
16 grudnia 2016 r. wprowadziła dodatkowe zwolnienie
rolników z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usu-

Fot. www.pixabay.com

Gminne
inwestycje

Nowe przepisy znacznie ułatwiły wycinanie drzew rosnących na prywatnych posesjach.

nięcie drzewa/krzewu, jakim
jest zwolnienie dotyczące
drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia
gruntów nieużytkowanych do
użytkowania rolniczego. Rolnik, który może wykazać, że
usuwa drzewa/krzewy w celu
przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, także nie musi
występować o zezwolenie na
ich usunięcie.
Usunięcie drzewa lub krzewu w opisanych powyżej sytuacjach nie wymaga uzyskania zezwolenia na wycinkę,
to w przypadku, gdy to samo
drzewo uległoby złamaniu lub
wywrotowi, konieczne jest
zgłoszenie tego faktu organowi właściwemu do wydania zezwolenia na usunięcie
drzewa lub krzewu, który ma
obowiązek sporządzić dokumentację zdjęciową oraz
protokół z oględzin, celem
potwierdzenia, czy drzewa
lub krzewy stanowią złom lub
wywrót.
Uwaga!
Wskazując
ww. dwa nowe od zasady uzyskiwania zezwolenia na usuniecie drzew
i krzewów należy pamiętać, że brak objęcia danej
sytuacji obowiązkiem uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1
ustawy o ochronie przyrody,

nie oznacza braku jakichkolwiek ograniczeń w usuwaniu
drzew i krzewów. Może się
bowiem zdarzyć, że konkretne drzewa i krzewy objęte są
specjalną ochroną wynikającą z ustawy o ochronie przyrody albo z innych ustaw.
1. Jeżeli drzewo jest pomnikiem przyrody, nie można
takiego drzewa usunąć dopóki obowiązuje uchwała rady
gminy obejmująca to drzewo
tą formą ochrony przyrody
(uchwała zawiera zakazy dotyczące pomnika, m. in. zakaz niszczenia pomnika). (…)
2. Podobnie, objęcie zieleni ochroną konserwatorską,
o której mowa w ustawie
o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami, może oznaczać, że określone działania
jej dotyczące wymagały będą
zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków.
3. Jeżeli usuwanie konkretnego drzewa lub krzewu
będzie wiązało się z zabronionym oddziaływaniem na
chronione gatunki roślin,
zwierząt albo grzybów, należy uzyskać zezwolenie
na działania dotyczące tych
gatunków, które wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska albo Generalny
Dyrektor Ochrony Środowiska.
4. Natomiast jeśli na ob-

szarze Natura 2000 usuwanie konkretnego drzewa lub
krzewu będzie wiązało się
z zabronionym oddziaływaniem na chronione gatunki
roślin, zwierząt albo grzybów,
w takiej sytuacji należy uzyskać zezwolenie na działania
dotyczące tych gatunków,
które wydaje Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska albo Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska.
Nowe zasady dotyczące
wycinki drzew i krzewów, zawarte w ustawie o ochronie
przyrody, nie zwolnią z obowiązku uzyskania uzgodnienia z leśniczym warunków
wycinki oraz właściwego ocechowania drewna w oparciu
o przepisy ustawy o lasach.
W dalszym ciągu zgoda
na usunięcie drzew będzie
wymagana jeśli ta wycinka
związana będzie z działalnością gospodarczą i jeśli obwód pnia drzew mierzony na
wysokości 130 cm przekroczy 100 lub 50cm w zależności od gatunku. Za usunięcie
drzew na cele gospodarcze
trzeba będzie uiścić opłatę,
tak jak do tej pory. Ustawa
przewiduje również karę za
usunięcie ww. drzew bez zezwolenia.
Monika Jabłońska
Jerzy Raczyk
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Mamy niskie
bezrobocie!

Fot. www.pixabay.com
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Pożyczki na inwestycje z zakresu
ochrony powietrza, wód i gleb

osoby na
terenie Gminy
Stawiguda pozostają
bez pracy. Stanowi to
tylko 8,5% wszystkich
mieszkańców (ok.5%).
Dla porównania
bezrobocie na Warmii
i Mazurach wynosi
14,7%, a w powiecie
olsztyńskim 16,2%.
Dla całej Polski ten
wskaźnik to 8,5%.

Większość osób nieposiadających pracy jest już po
60 roku życia, ponieważ nie

posiadają oni odpowiednich
kwalifikacji, by utrzymać się
na stanowisku i dalej pracować. Nasza gmina próbuje
walczyć z problemem bezrobocia przez np. organizowanie bezpłatnych zajęć
mających pomóc ludziom
w znalezieniu dla nich odpowiedniego zajęcia. Inicjatorzy tych zajęć chcą zorganizować dla gości darmowe
spotkanie z psychologiem,
naukę pisania CV i listu motywacyjnego.
Mateusz Leleń
Jan Czaczkowski

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
prowadzi nabór wniosków na udzielenie dofinansowania zadań w ramach
Programu EWA (energia, woda, powietrze)

T

o programu
pożyczek dla osób
fizycznych z zakresu
ochrony powietrza, wód
i gleby. Program będzie
realizowany w latach
2017-2018. Nabór
w konkursie ma charakter
ciągły, aż do wyczerpania
środków przewidzianych
na realizację zadania.

Beneficjentami programu
mogą zostać osoby fizyczne
lub grupy osób posiadające
prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym, zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
W
ramach
Programu EWA 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
1. 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, modernizacja SUW
1. 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
mieszkalnych
A3 – wymiana pokryć dachowych
zawierających
azbest.
Zadania określone w poszczególnych liniach Programu EWA można ze sobą
łączyć. Wnioskodawca może
otrzymać
dofinansowanie
w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Minimalny wkład
własny wynosi 10%. Udzielona pożyczka może być częściowo umorzona (umorzeniu
może podlegać do 10% wartości udzielonej pożyczki).
Szczegółowe
informacje
dotyczące rodzajów przedsięwzięć i warunków udzielenia
dofinansowania można uzy-

skać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
w Olsztynie, ul. Prosta 20D,
tel. 89 522-02-05, 20, 08.
WFOŚiGW w Olsztynie
w ramach projektu Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz
przedsiębiorstw w zakresie
efektywności energetycznej
oraz OZE prowadzi bezpłatne
porady i konsultacje dla osób
zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania. Doradcą Energetycznym służącym pomocą i informacją dla
mieszkańców gminy Stawiguda jest pani Ewa Doskocz, tel.
89 522-02-77, 89 522-02-20
lub 512-843-778; e-mail: ewa.
doskocz@wfosigw.olsztyn.pl
Monika Jabłońska
Jerzy Raczyk

Stowarzyszenie Młody Bartąg oraz Koło Gospodyń Wiejskich Baby Ruśkie
serdecznie zapraszają 2 maja na koncert charytatywny

DLA WERONIKI

Czekamy na was na scenie za przedszkolem w Bartągu
Zagrają dla nas:

Jeśli poszukujesz pracownika, ta
rubryka jest dla Ciebie.
Czekamy na ogłoszenia wszystkich pracodawców z terenu Gminy
Stawiguda.
Umieścimy je w Horyzontach Stawigudy” bezpłatnie.

Urząd Gminy Stawiguda informuje, że wzorem lat ubiegłych
przeprowadzona zostanie bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych
i zużytego sprzętu elektronicznego w następujących terminach:

26.05.2017 (piątek)

SOŁECTWA: Gągławki, Gryźliny-Zielonowo, Miodówko-Zezuj, PluskiRybaki, Stawiguda, Wymój

31.05.2017 (środa)

SOŁECTWA: Bartąg, Bartążek, Dorotowo, Jaroty, Majdy-Kręsk, Ruś,
Tomaszkowo
Zużyty sprzęt elektroniczny tj.: Odpady elektryczne i elektroniczne, które będą odbierane to
przede wszystkim: sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, sprzęt bankowy, sprzęt
telekomunikacyjny, sprzęt energetyczny, urządzenia audio-wizualne, elektronarzędzia,
urządzenia gospodarstwa domowego, elektronika użytkowa.
Odpady wielkogabarytowe tj.: wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary
i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci np.: stoły, szafy, krzesła, sofy,
dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc.

Nie To Samo - olsztyński projekt muzyczny Klaudii Jędrzejewskiej i Doriana Stasiaka. Mimo młodego wieku muzycznie mają wielkie doświadczenie. Niepowtarzalny głos Klaudii i gitarowo pianistyczne aranżacje Doriana tworzą piękną całość i wprowadzają w przyjemy stan spokoju i radości.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju elementy
budowlane i sanitarne, opony, baterie i akumulatory, płyty z eternitu.

Zuzanna – kompozytorka i autorka tekstów prosto z Łodzi, która w swoim dorobku ma wiele prestiżowych nagród
takich. Organizatorzy przygotowali jeszcze wiele niespodzianek na ten dzień.
Szczegóły na FB.

- Urząd Gminy tel. 89 512-69-30, 89 512-69-31, 89 512-64-77
- lub u Sołtysów poszczególnych sołectw.

Prosimy o zgłoszenie zamiaru oddania sprzętu i odpadów
wielkogabarytowych
pod
jednym
z
numerów
telefonów
do dnia 22.05.2017 r.

Sprzęt i gabaryty prosimy wystawić dzień wcześniej przed swoją
posesję, w miejscu umożliwiającym dojazd samochodem.
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Uroczyste
spotkanie
z Sołtysami
E

kologia i gospodarka gminy to tematy marcowego
spotkania władz Gminy Stawiguda z sołtysami.
Sierżant sztabowy Tomasz Szeliga kierownik Posterunku Policji w Stawigudzie omówił tematy dotyczące bezpieczeństwa w sołectwach na terenie gminy, natomiast Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie Witold
Lubowiecki zaprezentował współpracę sołtysów i sołectw
z GOK. Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przedstawili
Program EWA (energia, woda, atmosfera) (piszemy o nim
na stronie 4).
Adam Tylicki
Dominika Hadzieiwcz

Dyżury w Punkcie Obsługi
Interesanta przy
ul. Stawigudzkiej 7 lokal J
W kwietniu pracownicy Urzędu Gminy Stawiguda
będą przyjmować interesantów
w każdy czwartek w godzinach 14:00 – 17:00.
Data
13.04.2017

Godz.
14:00-17:00

19.04.2017
20.04.2017
27.04.2017

14:00-17:00
14:00-17:00
14:00-17:00

Pracownik pełniący dyżur
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dyżur Policji
Referat Podatków i Opłat
Referat Ochrony Środowiska
i Promocji

Przystań Kreatywności
Przy budynku Publicznego Gimnazjum w Stawigudzie otwarto Przystań
Kreatywności – miejsce przeznaczone do spotkań dla stowarzyszeń i wszystkich grup
inicjujących ciekawe zajęcia dla społeczności lokalnej.

W

otwarcie tej
przystani było
zaangażowanych wiele
osób.

Trzeba zacząć od pani
wójt, która bardzo chętnie
podjęła pomysł realizacji.
Wsparła
pomysłodawców
nie tylko dobrym duchem,
ale też finansowo. Wielkie
podziękowania dla pracowników Publicznego Gimnazjum - dla całego personelu,
który zaangażował się w to,
żeby to miejsce wyglądało
tak jak wygląda. Po konsultacjach z ludźmi, którzy
potencjalnie mają korzystać
z tego miejsca, salę wyposażono w taki sposób, aby
pracownia jak najbardziej
otwierała się na potrzeby
wszystkich. Można tu znaleźć i sprzęt multimedialny
i zaplecze kuchenne oraz
toaletę.
Skąd pomysł na to miejsce? Z dwóch powodów, po
pierwsze w naszej szkole
jest takie miejsce, które prosiło nas oto, żeby je otworzyć dla społeczności lokalnej – mówi Anna Stokłos,
dyrektor Gimnazjum. Jednocześnie pojawiło się ta-

????????????????????

kie zapotrzebowanie wśród
mieszkańców
Stawigudy,
którzy chcą zrealizować
swoje pomysły i nie za bardzo nie mają miejsca, by to
zrobić. Te dwa pomysły się
ze sobą skrzyżowały.
Festiwal
kreatywności
– otwarcie
pracowni
Otwarcie było bardzo miłe
i pogodne. Działacze stowarzyszeń lokalnych i se-

STOP pożarom traw!
P

rzełom zimy
i wiosny to okres,
w których wyraźnie
wzrasta liczba pożarów
łąk i nieużytków.
Wiele osób wypala
trawy i nieużytki rolne,
tłumacząc swoje
postępowanie chęcią
użyźniania gleby.
Panuje przekonanie,
że spalenie trawy
spowoduje szybszy
i bujniejszy jej
odrost, a tym samym
przyniesie korzyści
ekonomiczne. Jest
to jednak całkowicie
błędne myślenie.

Rzeczywistość wskazuje,
że wypalanie traw prowadzi
do nieodwracalnych zmian
w środowisku naturalnym
– ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje natural-

ny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu
z powietrza. Do atmosfery
przedostają się duże ilości
dwutlenku węgla, siarki i innych trujących związków.
Wypalanie traw choć jest
złudnie tanią metodą pozbywania się chwastów i zeszłorocznych pozostałości
roślinnych, może nas bardzo wiele kosztować i być
bezpośrednią przyczyną zagrożenia ludzi, inwentarza
i zabudowań mieszkalnych,
a także wtórnych pożarów,
lasów czy torfu. Powstające
silne zadymienie może powodować wypadki komunikacyjne.
Statystyki
są alarmujące
Według danych Komendy
Głównej Państwowej Straży Pożarnej w roku 2016
doszło do 36442 pożarów

traw. Stanowiło to 29% ogół
pożarów, do których doszło
na terenie naszego kraju.
Straty w 2016 r. spowodowane pożarami traw w Polsce oszacowane zostały na
poziomie 8.700.000 zł. Strażacy w Polsce wyjeżdżali do
pożarów traw i nieużytków
średnio co 14 minut. Średni
czas trwania akcji gaszenia
pożaru wyniósł 52 minuty.
W roku 2016 w wyniku
pożarów traw w Polsce
poniosło śmierć 6 osób,
a 81 osób zostało rannych.
W trakcie zmieniających
się warunków atmosferycznych, w tym siły i kierunku
wiatru, pożar trawy może
rozprzestrzeniać się z prędkością nawet 20 km/h. Skutki zmiany kierunku frontu
pożaru mogą być bardzo
drastyczne,
powodować
dodatkowe zagrożenia i być

wtórną przyczyną powstawania pożarów zabudowań
mieszkalnych,
budynków
gospodarczych i lasów.
W roku 2016 strażacy powiatu olsztyńskiego wyjeżdżali 173 razy do pożarów
spowodowanych
wypalaniem traw. Angażowane
były 234 zastępy ratownicze i 1164 strażaków ratowników.
Konsekwencje
Wypalanie traw jest karalne. Zgodnie z aktualnym
stanem prawnym podlega
karze od 1 roku, a w przypadku powstania sytuacji
zagrożenia życia do nawet
10 lat pozbawienia wolności.
Monika Jabłońska
Jerzy Raczyk
Referat Ochrony
Środowiska i Promocji
Urząd Gminy Stawiguda

kretarz gminy opowiedzieli,
o tym czym się zajmują.
Dzięki temu zainspirowali
się nawzajem. Wszyscy już
wiedzą, w jakich obszarach
mogą liczyć na swoją pomoc. Na zajęciach z rozwoju
kreatywności. Wszyscy zrozumieli, że poza ciężka pracą to właśnie ta umiejętność
jest najważniejsza w pracy
stowarzyszeń. Zajęcia były
zabawne, twórcze, a przede
wszystkim
zaangażowały

wszystkich uczestników.
Dla kogo
Przystań?
Miejsce czeka na wszystkich, którzy chcą przeprowadzić nieodpłatne zajęcia,
spotkania, warsztaty dla
mieszkańców Gminy. Sala
wtedy udostępniania jest
nieodpłatnie. Zajęcia komercyjne związane są z uiszczeniem opłaty za wynajęcie
sali.
Weronika Szyłejko
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Drugi Gminny Dzień
Kobiet w Stawigudzie
Były życzenia, konkursy, loteria z upominkami i kwiaty dla każdej z Pań
biorących udział w tej niecodziennej imprezie

W drugim Gminnym Dniu Kobiet wzięło udział wiele stawigudzkich kobiet.

W

środę 8 marca
2017 r. odbyły
się uroczyste obchody
II GMINNEGO DNIA
KOBIET w Stawigudzie,
którego organizatorami
byli Gmina Stawiguda,
Gminny Ośrodek
Kultury w Stawigudzie
oraz Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Stawigudzie.

Panie z całej gminy licznie
przybyły, by wspólnie uczcić
to piękne święto. Każda
z ponad 200 pań otrzymała
od strażaków z OSP Stawiguda różyczkę. Istniała
również możliwość zrobienia
sobie pamiątkowego zdjęcia
w „fotobudce” z wykorzystaniem ciekawych gadżetów.

Atrakcji było bardzo dużo.
Koła Gospodyń Wiejskich
ze Stawigudy, Gryźlin i Rusi
przygotowały różnego rodzaju ciasta, które panie
miały okazję skosztować.
Atrakcją kulinarną były również kolorowe i przepyszne potrawy przygotowane
przez kucharza Mirosława
Rynduch. W przygotowaniu
i udekorowaniu sali pomagali pracownicy oraz uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie
i poświęcony czas.
Zgromadzone panie powitali: dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Stawigudzie – Witold Lubowiecki,
zastępca wójta Gminy Sta-

wiguda – Jarosław Organiściak oraz przewodniczący
Rady Gminy – Grzegorz
Wieczorek. Do przywitania
przyłączyła się również wójt
Gminy Stawiguda – Irena
Derdoń, życząc wszystkim
miłej zabawy. Kolejnym
punktem programu był występ podopiecznej Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie oraz występ kapeli
KOSEJDER. Na scenie zaśpiewał również Piotr Ray.
Podczas całego wieczoru
odbyły się trzy tury losowania nagród przygotowanych
przez licznych partnerów
naszej akcji, którym serdecznie dziękujemy! Dzięki
pomocy naszych partnerów
udało nam się przygotować
70 upominków dla przyby-

A życie toczy się dalej

S

potkanie
z Edwardem
Cyfusem w Wymoju

Historie warmińskie – opowieści związane z Wymojem, żarty o lokalnym kolorycie, gwara warmińska…
Tego nie zabrakło na spotkaniu w miejscowej świetlicy. Zgromadzeni z zapartym

tchem, a czasem z uśmiechem na twarzy wysłuchiwali anegdot gościa. Niekiedy
opowieści zasmucały słuchaczy – opowiadały o tragicznych momentach w życiu rodziny Edwarda Cyfusa.
Historia gościa przybliżyła
mieszkańcom, również tym
najmłodszym historię, która
już nigdy nie wróci.

łych pań. Szczęśliwe numerki wylosowane zostały przez
obecne dzieci. Gwiazdą
wieczoru był Dariusz Bernatek, który swoim występem uświetnił ten wyjątkowy
wieczór. Dariusz doskonale
odnajduje się w repertuarze
Czesława Niemena, Krzysztofa Klenczona, Stana Borysa, a także Czerwonych Gitar i innych znanych polskich
gwiazd.
Drugi GMINNY DZIEŃ
KOBIET w Stawigudzie już
za nami. Raz jeszcze życzymy Paniom wszystkiego najlepszego.
Anna Samul
Referat Ochrony
Środowiska i Promocji
Urząd Gminy Stawiguda

Pracować na własny rachunek
O doświadczeniach zawodowych związanych z przedsiębiorstwem rozmawiamy z Krzysztofem Kamińskim.
*U kogoś czy na własny
rachunek? Pan postawił na
swoim. Dlaczego?
- To długa historia związana
z moim życiem. Pracowałem
długo jako pracobiorca. Po tym
czasie stwierdziłem, że nie po
drodze mi z metodami stosowanymi w korporacjach. Stwierdziłem, że gdy założę własną
działalność, będę mógł lepiej
decydować o sobie, o swojej firmie, kadrach czy stanowiskach.
*Czy początki były trudne?
- Bardzo trudne. Szczególnie
z tego względu, że na początku
jest się jednoosobową działalnością. Wszystko trzeba robić
samemu. Jesteś księgowym,
kierownikiem, inżynierem jednocześnie. To wymaga dużego
poświęcenia.
*Skąd pomysł?
- Przypadek. Straciłem pracę. Zostałem zwolniony z jednej
korporacji. W tym momencie
jedna z moich byłych firm zadzwoniła do mnie z pytaniem –
czy dostarczyłbym urządzenia,
które są im potrzebne? Stwierdziłem, że sam mogę je wykonać, więc razem z moim bratem
stworzyliśmy produkt. Właśnie
przez ten przypadek narodził
się pomysł
*Jakie są według Pana
niezbędne cechy charakteru
przedsiębiorcy?
- Na pewno duża pracowitość. Nie jest to praca 8 godzin dziennie, tylko 24 godziny
na dobę. Człowiek się budzi w
środku nocy i robi jakieś notatki.
Do tego dochodzą weekendy.
Przez ostanie pięć weekendów
jeden miałem wolny. Potrzebna jest też wytrwałość i zaradność. Jeśli chcesz robić coś na
własny rachunek, musisz być
człowiekiem zaradnym. Nie ma
osoby, która rozwiąże za ciebie
jakieś problemy. Urząd skarbowy, kwestie prawne czy sama
produkcja to wszytko spada na
jednego człowieka.
* Pierwszy pieniądz – jak go
zdobyć?
- Zależy od założeń. Jeżeli
ktoś chce od razu wybudować
fabrykę, to nie wróżę sukcesu.
Jednak, jeśli ktoś chce być sam
dla siebie statkiem, to liczy się
pomysł. Potem trzeba szukać
środków na zrealizowanie go.
Można pożyczyć od przyjaciela,
czy np. złożyć wniosek o dotację. Wszystko zleży od potrzeb.
* A ten „pierwszy pieniądz”
od drugiej strony? Co zrobić z
pierwszym zarobkiem?
- Finansami trzeba dobrze
zarządzać. Nie można wydać
na początku wszystkiego. Jednak jeżeli ma się doby pomysł

to warto w niego inwestować.
*Co według Pana znaczy
pojęcie – dobry pracodawca?
- Trudne pytanie. Już długo
nie jestem pracobiorcą. Myślę, że jest to pracodawca,
który buduje dobrą atmosferę.
Nauczyłem się to, gdy byłem
pracownikiem. Nieważne, czy
czekały mnie trudne wyzwania,
wchodziłem do pracy z uśmiech
na twarzy. Pracowałem też w
miejscach, gdzie spotykałem
się z mobbingiem. Wchodząc
wtedy po schodach do biura,
czułem się źle. To trochę tak jak
ze szkołą.
*Czy czuje się Pan spełniony zawodowo?
- Spełniony – tak. Aczkolwiek
zawsze pozostaje niedosyt.
Wszystko co zarabiam inwestuję w firmę. Nie jeżdżę na
Karaiby. Jest ciągła chęć polepszenia czegoś. Moim głównym
celem nie jest zarobienie jak
największej liczby pieniędzy, tylko rozwój działalności. Kupienie
nowych maszyn, zatrudnienie
pracownika, czy kupno samochodu do swojego przedsiębiorstwa.
*Czy gmina Stawiguda
sprzyja przedsiębiorcom?
- Jak najbardziej. Wsparcie
ze strony pani wójt czy pana
wice wójta jest widoczne. Jest
Gminna Rada Biznesu. Istnieje
również chyba takie przyzwolenia ze strony społeczeństwa
na tworzenie nowych działalności. W naszej gminie jest dużo
osób, które maja własne sklepy,
czy jakąś mniejszą działalność.
Więc gmina Stawiguda sprzyja
przedsiębiorcom.
*Czy uważa się Pan za człowieka sukcesu?
- Biorąc pod uwagę, to, że
moja firma funkcjonuje - czasami lepiej, czasami gorzej - to
chyba tak. Jednak jak wcześniej
mówiłem zawsze pozostaje ten
niedosyt, że można zrobić coś
więcej. Jednak przede mną jest
jeszcze ten moment „Tak, zrobiłem to.”. Na to jeszcze czas.
* Czy ma Pan jakieś rady
dla nowych, często młodych
przedsiębiorców, którzy chcą
postawić na swoim?
- Wydaje mi się, że warto najpierw zdobyć doświadczenia „u
kogoś”. Plany trzeba oczywiście
mieć, jednak warto je odłożyć
na przyszłość i najpierw popracować na „czyjąś rękę”, żeby się
nie speszyć. Odradzam zakładanie działalności bezpośrednio
po studiach. Ja pracowałem 10
lat jako pracownik i te doświadczenie, które zdobyłem jest bezcenne.
Mikołaj Łabanowski
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Sportowa zima

P

omimo śniegu i niskich
temperatur młodzi piłkarze z GKS Stawiguda nie
mogli narzekać na nudy.
W tym roku powstała Halowa Liga Piłki Nożnej w kat.
„Orlik”. Głównym organizatorem był klub GKS Stawiguda,
jednak pomocną dłoń podał miejscowy Urząd Gminy
i tutejsze gimnazjum. Całe
przedsięwzięcie rozpoczęło
się 4 stycznia, a zacięty bój
o złoty medal trwał aż do 4
marca. Prócz dwóch drużyn
ze Stawigudy brały udział
również zespoły z Olsztyna,
Olsztynka, Purdy, Barczewa,
Pasymia i Łukty. Podopieczni
stawigudzkiego klubu okazali się najlepszymi spośród
drużyn z województwa zdobywając 24 punkty. Drugie
miejsce przypadło Akadami
Piłkarskiej Żuri Football, któ-

HORYZONTY

STAWIGUDY

rzy zdobyli 5 punktów mniej.
Na ostatnim miejscu podium
opasowała się Olimpia Olsztynek, która uzbierała 16
punktów. Zawodnik tutejszego GKS-u Igor Byliński mógł
cieszyć się nagrodą indywidualną za króla strzelców. Zdobył on 36 bramek. Podczas
tegorocznej zimy nie zabrakło
również emocji dla piłkarzy
młodszych o 3 lata. 11 marca
w hali Publicznego Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie odbył się
turniej, w którym udział wzięły
zespoły z takich miejscowości jak Olsztyn, Gietrzwałd,
Klewki i oczywiście Stawiguda. Najlepszą spośród drużyn okazała się Gutkovia,
zaraz za nią AP Żuri Football
i na trzecim miejscu drużyna
z Gietrzwałdu.
Mikołaj Łabanowski

Sportowcy uhonorowani
W

ójt Gminy Stawiguda
wręczyła najlepszym
sportowcom Gminy
Stawiguda statuetki.

Wśród nagrodzonych sportowców znaleźli się:
1.
Paula Zawistowska
– piłkarka nożna OKS STOMIL
OLSZTYN, zdobywczyni tytułu
Młodzieżowego Mistrza Polski w futsalu, kat. U-16 kobiet;
awansowała ze swoją drużyną
klubową z 3 do 2 ligi kobiet, objęła funkcję kapitana w młodzieżowej reprezentacji województwa U-15;
2.
Bartłomiej Piórkowski – piłkarz klubu sportowego
GKS Stawiguda, brał udział
w zgrupowaniach reprezentacji Polski w piłce nożnej
6-osobowej, występował w oficjalny meczu z Niemcami; zdobył nagrodę dla najlepszego
strzelca w Olsztyńskiej Lidze
Szóstek;
3.
Gabriel Matuszewski – tenisista reprezentujący
barwy Klubu Tenisowego „Matuszewski Stawiguda”; członek
Polskiej Kadry Narodowej, rok
2016 zakończył na II miejscu na

Wydawca i adres redakcji:
Publiczne Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich
w Stawigudzie 11-034 Stawiguda, ul.Leśna 1
tel./fax: 89 521 62 21
facebook.com/HoryzontyStawigudy/
e-mail: annastoklos@wp.pl

Laureaci statuetek dla najlepszych sportowców.

liście generalnej Rankingu Polskiego Związku Tenisowego;
w Halowych Mistrzostwach Polski do lat 12 w grze podwójnej
zdobył srebrny medal; posiada
na swoim koncie liczne tytuły
oraz miejsca zdobyte podczas
turniejów ogólnopolskich, wojewódzkich i międzynarodowych;
4.
Piotr
Czaczkowski
– tenisista trenujący w Klubie
Sportowym „Matuszewski Stawiguda”; zajął I miejsce oraz
trzykrotnie III miejsce w Ogólnopolskich Turniejach (gra podwójna); zdobył złoty medal –
trzykrotnie oraz srebrny medal
– dwukrotnie w Wojewódzkich

Turniejach Tenisowych (gra pojedyncza), a także III miejsce
w Drużynowych Mistrzostwach
Polski do lat 12; jest również
piłkarzem nożnym;
5.
Klaudia
Malgrem
– szermierka szablą, trenuje
w UKS Hajduczek Olsztyn; zdobyła pierwsze miejsce w Klasyfikacji Generalnej Młodzików
w szabli PZSZERM; dwukrotnie
została powołana do reprezentacji Polski o Puchar Europy
Kadetów na Węgrzech oraz
w Niemczech, a także dwukrotnie powołana do reprezentacji
Polski na Puchar Europy Kadetów w Polsce; zakwalifikowała
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się również do Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży.
W spotkaniu uczestniczyli
także reprezentanci gminnych
klubów sportowych, które wzięły udział w Otwartym konkursie ofert na realizację zadań
związanych z rozwojem sportu.
Przedstawiciele klubów podpisali umowy na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu
na terenie gminy Stawiguda.
Wsparcie otrzymały: GKS Stawiguda, KS Fortuna Gągławki
oraz Klub Tenisowy „Matuszewski Stawiguda”.
Anna Samul
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