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W sobotę 19 listopada na hali 
przy Publicznym Gimnazjum 
w Stawigudzie odbył się Tur-
niej Tańca Nowoczesnego 
Warmia Power. Konkurs cie-
szy się dużą popularnością, 
za nami już VI edycja. Na 
hali pojawiły się setki osób. 
Po uroczystym rozpoczęciu 
przedstawiono wszystkie ze-
społy, a następnie zaczęły się 
występy solowe. Konkuren-
cje były podzielone na kate-
gorie wiekowe oraz na style 
taneczne. Liczna publiczność 
wspierała młodych tancerzy 

podczas ich występów. Dzięki 
temu artyści wychodzili na 
scenę  z uśmiechem na twa-
rzy. Atmosfera przez cały czas 
była wspaniała. Po części kon-
kursowej jury udało się na na-
radę. Podczas obrad wszyscy 
uczestnicy weszli na scenę, 
aby zatańczyć wspólny taniec. 
Czas minął szybko i przyjem-
nie, ponieważ młodych lu-
dzi połączyła ta sama pasja. 
Po przerwie nadszedł czas na 
długo oczekiwane wyniki. 
Wszyscy byli bardzo podeks-
cytowani.

Serdecznie gratuluję zwycięz-
com, szczególnie Dominice 
Chwyczko ze Stawigudy oraz 
zawodnikom, którzy równie 
dzielnie walczyli o nagrodę. 
Dziękuję pracownikom Gmin-
nego Ośrodka Kultury oraz 
Publicznego Gimnazjum, któ-
rzy włożyli wiele trudu w or-
ganizację turnieju. Na Warmia 
Power od zawsze panuje nie-

samowita atmosfera, a poziom 
taneczny uczestników jest 
oszałamiający. Dzięki temu 
młodzi tancerze chętnie biorą 
udział w tym wydarzeniu. 
Z przyjemnością było patrzeć 
na utalentowaną młodzież 
z naszego województwa. 
To było naprawdę miłe popo-
łudnie…

Z widowni - Rozalia 

Listopad - deszczowe sobotnie popołudnie 
w Stawigudzie… Cisza, spokój, nic się nie 
dzieje? Nieprawda. W hali Publicznego Gim-
nazjum w Stawigudzie rozbrzmiewa muzyka 
… wchodzę!

Warmia Power – taniec 
jest najważniejszy 

Warmia Power w Stawigudzie, fot. GOK
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* ZESPOŁY:
- w kategorii do 11 lat:
I miejsce: DANCE TEAM
z Olsztyna
II miejsce: FANTAZJA 
z Olsztynka
III miejsce: FIGO YOUNG
STARS z Olsztyna
- w kategorii od 12 do 15 lat:
I miejsce: BEAT 
BROTHERS z Olsztyna
II miejsce: REBEL TEAM 
z Olsztyna
III miejsce: JUMP z Korsz
- w kategorii od 16 do 20 
lat:
I miejsce: REBELIA 
z Olsztyna
II miejsce: IN ORDER
z Olsztyna
III miejsce: FRESH FLOW 
z Działdowa

*SOLIŚCI:
- w kat. do 11 lat styl disco 
– dance:
I miejsce: Aleksandra Chaberek 
z Olsztyna
II miejsce: Alicja Rapkowska 
z Olsztyna
III miejsce: Kaja Szymańska
Olsztyna
- w kat. do 11 lat styl hip-hop:
I miejsce: Alicja Budrewicz
II miejsce: Maja Osmańska 
z Działdowa
III miejsce: Agata Gołębiewska 
z Działdowa
-w kat. pow. 12 lat styl hip-hop:
I miejsce: Dominika Chwyczko 
ze Stawigudy
II miejsce: Daria Piotrowicz
z Działdowa
III miejsce: Dominika Pokropska
z Działdowa
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Gdy słyszy Pani słowo „se-
nior”…? 
Według mnie senior to osoba 
szczęśliwa, która dysponuje 
dużą ilością wolnego czasu.
Czy czuje się Pani szczęśliwa, 
będąc seniorem?
Z całą pewnością mogę po-
wiedzieć, że tak. Mam więcej 
czasu dla bliskich i spełniam 
swoje marzenia
A czym zajmowała się pani 
przed emeryturą?
Pracowałam w stawigudzkiej 
aptece. Cieszę się, że wykony-
wałam ten zawód. Codziennie 
spotykałam się z ludźmi, któ-
rych znam - mogłam im po-
móc, doradzić. Do dziś spoty-
kam się z ich życzliwością. 

Jakie jest Pani hobby?
Będąc na emeryturze mam 
wiele czasu na swoje ulubione 
zajęcia. Bardzo lubię pielę-
gnować swój ogród, dużo też 
podróżuję. Uwielbiam czytać 
książki, głównie biografie, kry-
minały i książki historyczne. 
Muszę jednak podkreślić, że 
nie toleruję książek elektro-
nicznych typu e-book.. 
Czy jest Pani przeciwna no-
wym technologiom?
Nie, sądzę, że są przydatne. Ja 
używam Internetu – wyszu-
kuję potrzebne mi, ciekawe 
informacje, korzystam także 
ze Skype’a, aby porozmawiać 
z gronem najbliższych przy-
jaciół. Nie toleruję jednak ko-

munikatorów typu Facebook, 
trudno mi zrozumieć, dla-
czego dzisiejsza młodzież za-
miast spotkać się na przykład 
w parku lub na rowerze, komu-
nikuje się ze sobą za pośred-
nictwem tych portali. 

Jak Pani postrzega dzisiejszą 
młodzież?
Nie można wszystkich ocenić 
jednakowo. Spotykam często 
młodych ludzi, którzy są mili, 
serdeczni i uprzejmi. Ale pa-
miętam też, jak parę lat temu, 
będąc w pełnym autobusie do 
Olsztyna, młody chłopak, pa-
trząc na mnie, okazał się bar-
dzo nieuprzejmy. Trudno mi 
też zrozumieć, dlaczego kiedy 
młodzi ludzie idą razem ze 
szkoły, nie rozmawiają ze 
sobą, a każdy patrzy w swój te-
lefon. Nie spotykam, jak kie-
dyś, młodzieży na rowerach. 
Co nazwałaby Pani swoim 
największym osiągnięciem?
Moim największym osiągnię-
ciem jest na pewno moja ro-
dzina. Mój mąż i synowie są 
szczęśliwi, co sprawia, że ja 
też jestem szczęśliwa. Za oso-
bisty sukces poczytuję sobie 
też to, że zdobyłam u wielu 
osób życzliwość. 

Oskar Maguda 

Uczestnicy wycieczki zorgani-
zowanej przez Stowarzyszenie 
„Tomaszkowo”, Gminny Ośro-
dek Kultury oraz Gminę Stawi-
guda podróżowali pod okiem 
przewodnika PTTK, Urszuli 
Bełzy. W Fromborku pomimo 
słabej pogody i silnego wiatru 
zwiedzili Muzeum Mikołaja 
Kopernika oraz Archikatedrę. 
Później wycieczkowicze udali 

się do Pieniężna, aby zoba-
czyć Muzeum Misyjno-Etno-
graficzne Księży Werbistów – 
znajduje się tam ciekawy zbiór 
przedmiotów przywiezionych 
przez misjonarzy z wielu eg-
zotycznych zakątków świata. 
Wyprawę zakończyła projek-
cja filmu o misji w Papui No-
wej Gwinei. 

Oskar Maguda 

Przewodnik Kamionki 
opowiedziała o rodo-
wodzie wsi i jej tra-
dycjach rzemieślni-
czych. A już za chwilę 
mogliśmy spróbować 
swoich sił w tradycyj-
nym mazurskim rze-
miośle! Każdy z nas 
stał się twórcą naczyń 
i ozdób z gliny- kub-
ków, misek, koszycz-
ków, zwierzątek. Teraz 
już wiadomo, kto ma 
„złote ręce” z naszej 
wsi… 
Po pracy zwiedzaliśmy z prze-
wodnikiem atrakcje znajdujące 
się na terenie Garncarskiej Wio-
ski: garncarnię, kuźnię, stodołę 
mazurską, amfiteatr jarzębinowy. 
Oglądaliśmy urządzenia rzemio-
sła wiejskiego oraz słuchaliśmy 
opowieści o tradycjach rzemieśl-
niczych na Mazurach. Po tru-

dach zwiedzania odpoczęliśmy 
w gospodzie „Ptasie radio”. Tu 
rozgrzaliśmy się ciepłą kiełba-
ską z grilla i herbatą oraz poroz-
mawialiśmy o potrzebach miesz-
kańców naszej wsi. W planach 
organizacja spotkania przedświą-
tecznego, w trakcie którego mo-
glibyśmy dokończyć nasz glinia-
nie naczynia.

Uczestnik wycieczki

Zaproszenie na sesję w pełni 
uzasadnione. Chcieliśmy po-
gratulować III miejsca w kon-
kursie na „Najładniejsze sto-
isko dożynkowe Kół Gospodyń 
Wiejskich 2016”. Członkinie 
koła podkreślają – to był nasz 
debiut i nie spodziewaliśmy się, 
że od razu osiągniemy sukces. 
Tymczasem i urok GOSPO-

DYŃ,  zapach potraw i piękny 
wystrój stoiska przyniosły wy-
sokie miejsce w konkursie. Po-
wodzeniem cieszył się chleb ze 
smalcem i ogórkiem własnej 
produkcji, paszteciki z barsz-
czem i domowe ciasta. -To do-
piero początek! – zapowiadają 
Baby Ruśkie. 

Red.

Horyzonty Stawigudy” z dumą i radością informują o aktywnościach mieszkańców naszej 
gminy. Wiele z tych inicjatyw podejmują seniorzy. Z racji wielu wspólnych i coraz częstszych 
spotkań dziennikarze HS lepiej ich poznają. Z tego powodu na łamach naszej gazety rozpo-
czynamy nowy cykl – będą nim rozmowy z tymi seniorami, którzy swoją aktywnością impo-
nują i zarażają innych mieszkańców. 
Bohaterką pierwszej rozmowy jest Romualda Gierszewska ze Stawigudy.

Senior z ikrą

Po Lidzbarku Warmińskim przyszła kolej na 
Frombork i Pieniężno 

Druga odsłona
programu 
Zwiedzamy Warmię Za oknem pierwszy śnieg, a na zdjęciach 

wspomnienia letniego słońca. Wszystko 
za sprawą gości sesji Gminy Stawiguda – 
RUŚKICH BAB z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Rusi. 

Sukces Bab 
Ruśkich

Roma Gierszewska (pierwsza od prawej) z Kołem Gospodyń Wiejskich 

Klub Podróżnika, fot. GOK
Baby Ruśkie na dożynkach, fot. Org.

23 października z inicjatywy Sołtys Wymoja 
i Fundacji „Artvita” wesoła gromadka rodzi-
ców z dziećmi wyruszyła na wycieczkę edu-
kacyjną do wsi tematycznej Kamionki, w któ-
rej okazało się, że nie święci garnki lepią. 

Wycieczka integracyjno 
– edukacyjna rodzin 
z Wymoja do Kamionki 
- Wioski Garncarskiej k. Nidzicy

Wyprawa do Wioski Garncarskiej, fot.Org.
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Mam przyjemność rozmawiać 
z… 
Mam na imię Irena, pseudonim 
Basia. 
Czy słowo „patriotyzm” jest 
dzisiaj aktualne?
Jeżeli chodzi o nas, to nikt nas 
nie uczył patriotyzmu. To samo 
do nas przyszło. Trzeba bronić 
ojczyzny, więc musimy to robić. 
A czy to się nazywa patriotyzm? 
Tego nie wiem.
Kim Pani zdaniem jest pa-
triota?
To osoba, która kocha swoją oj-
czyznę, broni jej. To jest chyba 
patriota.
Pamięta Pani te walkę?
Dobrze pamiętam II wojnę świa-
tową, w której brałam udział 
tak jak moja cała rodzina. 
Zresztą cała młodzież brała 
udział w wojnie. Nie znam żad-
nej osoby, która byłaby z dala 
od tych spraw. Trzeba było brać 
udział, przecież wróg aresztował 
naszych rodziców oraz krew-
nych i ich zabijał, więc trzeba 
było się bronić. Do dzisiaj przy-

jaźnię się z kilkoma osobami 
z tamtych czasów, bo te przyjaź-
nie zostały na całe życie. Cza-
sami zbieramy się na herbatę, 
żeby sobie porozmawiać.
Pani zdaniem, kiedyś było ła-
twiej zostać patriotą czy dzi-
siaj?
Patriotą się jest, a czy daw-
niej czy dzisiaj łatwiej, tego nie 
wiem. Zdaje mi się, że czas nie 
ma tu znaczenia.
W jaki sposób można stać się 
patriotą?
Rozmawiając o historii, 
o ludziach, którzy walczyli te-
raz i dawniej. Czytając książki 
historyczne, rozmawiając z mło-
dzieżą o sprawach historycz-
nych i ją edukując – właśnie 
w ten sposób. Moim zdaniem 
w Polsce jest bardzo dużo patrio-
tów. Jesteśmy narodem, który 
kocha wolność, niezależność, 
a to jest patriotyzm.”
Jak Pani obchodzi święta na-
rodowe?
Święto narodowe jest dla mnie 
zawsze ważnym świętem, na 

które staram się wywiesić flagę. 
Dawniej, jeszcze przed wojną, 
chodziłam na takie defilady 3 
maja i 11 listopada, które za-
wsze były organizowane w Wil-
nie – ja jestem wilnianką. Nikt 
nas do tego nie zmuszał, nie było 
żadnej zbiórki w szkole, przy-
chodził każdy kto chciał. Nie 
pamiętam osoby, która by na 
takie święta nie przychodziła. 

Czy marsze patriotyczne to 
naprawdę przejawy patrioty-
zmu?

Oczywiście, jeżeli ktoś chce po-
kazać swoją miłość do narodu, 
natomiast gdy przychodzi ro-
bić rozróby, to nie wiem, czemu 
to robi. Dla mnie jest to dziwne. 
Marsze jednoczą ludzi, ponie-
waż jesteśmy w tej samej gru-
pie, mamy te same poglądy, lu-
bimy się, chcemy wyrazić miłość 
do naszego kraju i razem przejść 
się przez znane nam ulice. Czy 

to będzie Warszawa, Olsztyn to 
wszystko jedno. Ważne, że trzy-
mamy się kupy.

Kogo uważała Pani za autorytet 
w młodości?
Miałam bardzo dużo przyjaciół, 
których szanuję. W konspiracji 
miałam przyjaciółkę, która była 
moją przełożoną. Nazywała się 
Zosia Dombiernacka i cały czas 
poświęcała swoje życie, aby po-
móc ludziom, którzy w konspira-
cji brali udział. Często to ludzie 
z terenu, którzy nie mieli gdzie się 

zatrzymać, więc ja jako jej przyja-
ciółka miałam z nimi do czynie-
nia. Wskazywałam tym ludziom, 
gdzie mogą przenocować i dostać 
jakieś informacje, bo było to za 
czasów wojny.
Czy w dzisiejszych czasach 
młodzież ma autorytety?
Zawsze młodzież ma autorytety. 
Młodzież przecież czyta i uczy się 
w szkole, więc wie, jakie on sam 
i ktoś inny ma poglądy, jeżeli są 
wspólne, to wtedy ta osoba jest 
autorytetem dla młodzieńca.
Co myśli Pani o dzisiejszym 
młodym pokoleniu?
Jestem zachwycona młodym po-
koleniem. NAPRAWDĘ. To jest 
pokolenie, które ma przejawy pa-
triotyzmu. Widzę, jak młodzież 
uczy się, bo trzeba mieć jakieś 
wykształcenie, trzeba coś w ży-
ciu robić. 
Bawi się, bo trzeba się bawić przy 
tym wszystkim. My też, chociaż 
pracowaliśmy bardzo ciężko, też 
mieliśmy jakieś potańcówki. Ja-
koś dużo ze sobą przebywali-
śmy i na prywatkach był gramo-
fon, którego nastawialiśmy i przy 
tym tańczyliśmy. Było głodno, 
chłodno ale razem.

Adam Tylicki

Koło Teatralne od tygodni przy-
gotowywało się do pierwszego 
w tym roku szkolnym przed-
stawienia. Nie tylko słowo stało 
się obiektem wzmożonej uwagi. 
Wiadomo! Dziady to przede 
wszystkim nastrój – rekwizyty, 
kostiumy, scenografia, muzyka, 
światło... O to wszystko zadbali 

młodzi aktorzy z gimnazjum 
wraz z opiekunkami. A potem 
nagroda – najpierw skupienie na 
twarzach widowni, która szczel-
nie wypełniała salę teatralną, 
a potem gromkie brawa. Trud 
i czas poświęcony przedstawie-
niu wynagrodzony. 

Red. 

O godzinie 10:00 uroczystą 
Mszę świętą w intencji ojczyzny 
przy udziale pocztów flagowego 
oraz sztandarowego OSP Bartąg 
poprowadził ksiądz proboszcz 
Leszek Kuriata . Po Mszy wierni 
udali się pod remizę aby wspól-
nie tam odśpiewać Mazurka Dą-
browskiego przy wciągnięciu 
flagi na maszt . Po oficjalnym 

zakończeniu uroczystości orga-
nizatorzy zapewnili słodki po-
częstunek oraz ciepłą herbatę . 
Wieś w tym dniu została udeko-
rowana flagami, które rok temu 
własnoręcznie uszyli członkowie 
Stowarzyszenia Młody Bartąg . 
Dla każdego z gości zapewniono 
biało-czerwony kotylion .

Michał Rzeszutek

Cmentarz parafialny w Bar-
tągu obejmuje swoją po-
wierzchnią  1 ,1  ha . 
O jego niezwykłości świad-
czą liczne krzyże, pomniki, 
groby i inskrypcje, których 
piękno przykuwa uwagę. 
Na cmentarzu zachowane są 
groby i krzyże z okresu mię-
dzywojennego. Liczne są 
również nagrobki niemiec-
kojęzyczne z lat 50-tych 
i 60-tych XX w. Na cmen-
tarzu spoczywają osoby za-
służone dla społeczeństwa: 
księża, lekarze, nauczy-
ciele, działacze polityczni 
i społeczni. Według sporzą-
dzonej inwentaryzacji na dzień 
1 sierpnia 2016r. na cmentarzu 
parafialnym w Bartągu znaj-
dują się 1063 groby. Najstarszy 
grób pochodzi z 9.11.1895r. Na 
cmentarzu pochowany jest mię-
dzy innymi ks. Otto Langkau 
(1871- 1945) - od 1913 roku pro-

boszcz parafii w Bartągu. Gło-
sił kazania w języku polskim 
(w Bartągu w latach 1922 – 1939 
działało koło Związku Polaków 
w Niemczech). 22 stycznia 1945 
roku na plebanii zamordowali go 
bestialsko sowieccy żołnierze.

Agata Zglińska

Święta narodowe – niedawno obchodzone Święto Niepodległości – 
to pretekst do rozmowy o patriotyzmie. Z Ireną Tyman, żołnierzem 
Armii Krajowej rozmawia Adam Tylicki. 

Patriotyzm – czy to jeszcze aktualne?

Patriotyzm w wydaniu uczestników przeglądu pieśni patriotycznych w GOK, fot.GOK

Listopad to miesiąc, który nawet początkujących 
dziennikarzy – takich jak ci w stawigudzkim gimna-
zjum – zachęca do podjęcia mickiewiczowskiego wy-
zwania. Na scenie po raz kolejny zagościła II część 
Dziadów. 

„Ciemno wszędzie, 
głucho wszędzie…”
– po stawigudzku

Dnia 11 listopada kolejny już raz w Bartągu odbyły się 
uroczyste obchody Święta Niepodległości. Organiza-
torami uroczystości była Ochotnicza Straż Pożarna w 
Bartągu oraz Stowarzyszenie Młody Bartąg. 

Bartąg świętował 
rocznicę odzyskania 
niepodległości Po bartąskiej nekropolii oprowadza ks. Leszek Kuriata

Z wizytą na 
cmentarzu w Bartągu

Dziady w Gimnazjum, fot.Gimnazjum
Cmentarz w Bartągu
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Spośród 179 ofert do finału za-
kwalifikowało się 81 terenów 
inwestycyjnych. Następnie wy-
typowano po jednej najlepszej 
działce na każde wojewódz-
two. Pierwsze miejsce w woje-
wództwie Warmińsko Mazur-
skim zdobył teren należący do 
Uniwersytetu Warmińsko Ma-
zurskiego w Tomaszkowie. 
Drugim terenem zgłoszonym 
do konkursu, który zakwalifi-
kował się do drugiego etapu, 
był obszar w Stawigudzie 
przy drodze krajowej 51. Oba 
grunty są świetnie przygoto-
wane na przyjęcie inwestora. 
Wszystkie wyróżnione „Grunty 
na Medal” trafią do Bazy Ofert 
Inwestycyjnych prowadzonej 
przez Polską Agencję Informa-

cji i Inwestorów Zagranicznych 
i będą oferowane w pierwszej 
kolejności polskim oraz zagra-
nicznym inwestorom, którym 
pomaga Agencja. Statystyki 

agencji pokazują, że już po-
nad połowa z dotychczasowych 
zwycięzców konkursu zyskała 
inwestora.

Miłosz Tkacz 

Gościnne mury szkoły w Rusi 
przyjmowały członków Sej-
mowej Komisji Mniejszo-
ści Narodowych i Etnicznych 
oraz Warmińsko – Mazur-
skiego Kuratora Oświaty, któ-
rzy zwiedzili szkołę, w szcze-
gólności izbę pamięci oraz 
obejrzeli przedstawienie w ję-
zyku niemieckim w wykonaniu 
uczniów szkoły. Wybór miejsca 
spotkania oczywisty – każda 
szkoła w naszej Gminie naucza 
dwóch języków obcych, współ-

pracujemy z gminą partnerską 
Wallenhorst, ale przede wszyst-
kim na naszym terenie mieszka 

wiele rodzin, które mają nie-
mieckie korzenie. 

Pracownicy odpowiedzialni są 
m.in. za przygotowanie mate-
riałów promocyjnych i infor-
macji o gminie, współpracę 
z mediami, gromadzenie i prze-
kazywanie zainteresowanym 
podmiotom informacji o pro-
gramach pomocowych oraz in-
spirowanie i udział w realizacji 
tych programów pomocowych. 
Zajmują się także współpracą 
z organizacjami pozarządo-
wymi, co tylko w ostatnim 
czasie przełożyło się m.in. na 
rozstrzygnięcie otwartych kon-
kursów dla organizacji czy zre-
alizowanie szkolenia, w ramach 
którego beneficjenci mogli na-
uczyć się prawidłowego wypeł-
niania wniosku o dofinansowa-
nie zadań.
Pracownicy referatu zajmują 
się też ochroną środowiska, co 
przekłada się przede wszystkim 
na prowadzenie spraw zawią-
zanych z wydawaniem decy-
zji o środowiskowych uwarun-
kowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięć, wydawaniem 

zezwoleń na usunięcie drzew 
i krzewów, spraw związanych 
z utrzymaniem czystości i po-
rządku na terenie gminy, w tym 
prowadzeniem zadań związa-
nych z gospodarką odpadami, 
prowadzeniem spraw z zakresu 
gospodarki wodnej oraz opieką 
nad bezdomnymi zwierzętami.
W ramach zadań związa-
nych z ochroną środowiska, 
we wrześniu i październiku 
br. kontynuowane były prace 
związane z usuwaniem wy-
robów zawierających azbest 
z terenu gminy. Prace realizo-
wano w ramach zadania pn. 
„Usuwanie wyrobów zawie-
rających azbest terenu Gminy 
Stawiguda” współfinanso-
wanego przez WFOŚiGW. 
Mieszkańcy, którzy wystąpili 
do Wójta Gminy Stawiguda 
z wnioskiem, mogli skorzystać 
z dofinansowania na demon-
taż, transport i utylizację pokry-
cia dachowego lub innych wy-
robów zawierających azbest. 
Wszystkie osoby zaintereso-

wane udziałem w przyszłorocz-
nej akcji utylizacji wyrobów 
zawierających azbest będą mo-
gły na początku 2017 r. złożyć 
wniosek wraz z niezbędnymi 
dokumentami. Szczegółowe in-
formacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 89 512-69-
30 lub osobiście w Urzędzie 
Gminy Stawiguda, pokój nr 12.
We wrześniu Stowarzyszenie 
Przyjaciół Schroniska w To-
marynach „Podaruj dom – Po-
daruj serce”, przy współudziale 
Warmińskiego Związku Gmin, 
którego członkiem jest Gmina 
Stawiguda przeprowadziło III 
edycję akcji sterylizacji i ka-
stracji psów. Akcja skierowana 
była do gospodarstw domo-
wych, które z racji trudnej sy-
tuacji materialnej nie były 
w stanie samodzielnie pokryć 
kosztów ww. zabiegów. Zabiegi 
były wykonywane w Schroni-
sku dla Bezdomnych Zwierząt 
w Tomarynach. Z akcji tej sko-
rzystało wiele gospodarstw do-
mowych z gminy Stawiguda.

Referat Ochrony 
Środowiska i Promocji

Urząd Gminy Stawiguda

Wśród zaproszonych gości byli 
przedstawiciele Departamentu 
Polityki Regionalnej oraz Ko-
ordynacji Promocji UM, War-
mińsko – Mazurskiej Agen-
cji Rozwoju Regionalnego, 
Centrum Innowacji i Trans-
feru Technologii, Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju. Na 
sali miejsca zajęli również lo-
kalni przedsiębiorcy, w imieniu 
których głos zabrał Krzysztof 
Kamiński, prezes firmy Alnea. 
Konferencja dotyczyła po-
trzeby wprowadzania do biz-
nesu innowacji. Poruszono też 
tematykę finansowego wspie-

rania przedsiębiorców dzia-
łających na terenie Gminy 
Stawiguda, zarówno przez in-

strumenty proponowane przez 
Gminę, jak i fundusze unijne.

Red.

Data Godz. Pracownik pełniący dyżur

23.11.2016 14:00-18:00 Dyżur Policji

24.11.2016 14:00-17:00 Urząd Stanu Cywilnego

29.11.2016 14:00-17:00 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

01.12.2016 14:00-17:00 Referat Podatków i Opłat

05.12.2016 17:00-18:00 Zdziasław Gradowski/ Maciej 
Zaszewski – Radny okręgu Jaroty

06.12.2016 14:00-17:00 Urząd Stanu Cywilnego

08.12.2016 14:00-17:00 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

13.12.2016 14:00-17:00 Referat Podatków i Opłat

14.12.2016 14:00-17:00 Dyżur Policji

15.12.2016 14:00-17:00 Urząd Stanu Cywilnego

20.12.2016 14:00-17:00 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

Dyżury w Punkcie Obsługi Interesanta 
przy ul.  Stawigudzkiej 7 lokal J, godziny 14.00 – 17.00

Czym zajmuje się Referat Ochrony Środowi-
ska i Promocji UG Stawiguda?

Organizacje 
pozarządowe i azbest

Uczestnicy Konferencji , fot.UG

Już po raz drugi Gmina Stawiguda zainicjowała spotkanie lokalnych przedsiębior-
ców. Wpisuje się ono w program wspierania lokalnych przedsiębiorców w rozwija-
niu własnej działalności oraz zachęca inwestorów spoza terenu naszej gminy do 
rozpoczęcia na tym terenie swojej działalności gospodarczej. 

Innowacje-biznes-samorząd.
Razem dla rozwoju

Szacowni goście w Szkole
Podstawowej w Rusi 

Wizyta przedstawicieli władz w Rusi, fot. Gazeta Warmińska

Zakończyła się siódma edycja konkursu „Grunt na Medal”. O tytuł najbardziej atrak-
cyjnej działki przeznaczonej pod projekt produkcyjny w każdym województwie, ale 
przede wszystkim o zainteresowanie inwestorów z całego świata, przez blisko pół 
roku walczyły 142 gminy, które zaprezentowały łącznie 179 ofert. 

Zwycięstwo w konkursie 
„Grunt na Medal’’

Wręczenie nagród w konkursie Grunt na Medal, fot.UG
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Pierwszym z nich jest wnio-
sek o dofinansowanie zada-
nia: „Poprawa ekomobilności 
na terenie Gminy Stawiguda”, 
w ramach którego realizo-
wana będzie rozbudowa drogi 
gminnej na odcinku od skrzy-
żowania z drogą 598, poprzez 
ul. Przyrodniczą, Jeziorną, 
do działki nr 289/5 w obrębie 
Bartąg oraz budowa 8 ciągów 
pieszo-rowerowych wraz z za-
kupem taboru pasażerskiego 
w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miej-
skiej. Inwestycja ta stworzy 
ciąg komunikacyjny z drogą 
wojewódzką 598, do węzła na 
budowanej obwodnicy Olsz-
tyna. Ma ona zostać zrealizo-
wana dzięki dofinansowaniu 
z RPO Warmia i Mazury na 
lata 2014-2020, w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Tere-
nowych Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Olsztyna.
Ponadto złożono wniosek 
o dofinansowanie budowy ko-
lektora kanalizacji sanitarnej 
w Jarotach. Wniosek ten pozy-
tywnie przeszedł weryfikację 
formalną, obecnie czekamy na 
listę rankingową. Celem ogól-
nym przedsięwzięcia jest sys-
tematyczne porządkowanie 
gospodarki ściekowej na te-
renie gminy Stawiguda i do-
stosowanie jej do wymogów 

prawa polskiego i unijnego. 
Projekt obejmuje budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej osiedla 
Jaroty oraz zakłada budowę 
sześciu przepompowni i wy-
mianę całego ciągu technolo-
gicznego w Stacji Uzdatnia 
wody w Rusi. Stacja dostarcza 
wodę dla 459 mieszkańców. 
Warunkiem otrzymania dotacji 
jest m.in. osiągnięcie wskaź-
nika wzrostu liczby miesz-

kańców Bartąga, Jarot i Rusi 
o około 2 tys. osób.
Gmina złożyła również wnio-
sek do RPO Warmia i Mazury 
na lata 2014-2020:  „Zastoso-
wanie OZE w gospodarce ko-
munalnej”. Projekt zakłada 
wzrost udziału odnawial-
nych źródeł energii w ogól-
nym bilansie energetycznym 
Wnioskodawcy, poprzez bu-
dowę elektrowni fotowolta-

icznej w roku 2017. Realiza-
cja poddziałania pozwoli na 
zwiększenie udziału energii 
odnawialnej w bilansie ener-
getycznym Gminy. Przyczyni 

się to do ograniczenia emisji 
szkodliwych gazów i pyłów 
do atmosfery. W wyniku re-
alizacji inwestycji spadną też  
koszty związane ze zużyciem 
energii elektrycznej.
Niezwykle satysfakcjonującą 
dla Gminy jest informacja, iż 
Zarząd Województwa War-
mińsko-Mazurskiego podjął 
decyzję o wyborze do dofinan-
sowania w ramach RPO WiM 
na lata 2014-2020 projektu 
pn. „Poprawa bezpieczeń-
stwa ekologicznego Warmii 
i Mazur poprzez doposażenie 
służb ratowniczych w specja-
listyczny sprzęt”. Dzięki temu 
bowiem wzrośnie poziom bez-
pieczeństwa na terenie gminy, 
gdyż w ramach tych funduszy 
w 2017 roku zakupiony zo-
stanie samochód ratowniczo-
-gaśniczy dla OSP w Bartągu, 
która od kwietnia 2016 r. na-
leży do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego.

Referat Budownictwa 
i Inwestycji

Urząd Gminy Stawiguda

Zachęcamy do korzystania 
z Systemu Informacji Prze-
strzennej Gminy Stawiguda 
pod adresem www.sip.stawi-
guda.pl oraz Systemu Powiatu 
Olsztyńskiego e-mapa pod ad-
resem www.powiatolsztynski.
geoportal2.pl, dzięki którym 
łatwiejszy jest dostęp do za-
sobów geodezyjnych i karto-
graficznych oraz dokumentów 

planistycznych.
Program SIP pozwala na wy-
szukanie: miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzen-
nego, działek ewidencyjnych, 
miejscowości, a także nałoże-
nia warstw z budynkami, gra-
nicami działek, klasyfikacją 
gruntów (użytki), ortofoto-
mapą, mapą poglądową i topo-
graficzną Gminy Stawiguda.

Program e-mapa pozwala m. 
in. na wyszukanie działki i in-
formacji o działce (użytki, bu-
dynki, adres) a także nałożenia 
warstw z infrastrukturą tech-
niczną (uzbrojeniem), numera-
cją porządkową nieruchomości 
i mapą sytuacyjną.

Urząd Gminy Stawiguda
Referat Gospodarki 
Nieruchomościami

Sprzedaż nieruchomości
gminnych
Gmina Stawiguda dysponuje obecnie nieruchomościami przezna-
czonymi na sprzedaż Stawigudzie, Bartągu, Kręsku, Gryźlinach, Plu-
skach.Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży nierucho-
mości gminnych, która dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej 
Gminy Stawiguda: www.stawiguda.pl w zakładce „Przetargi-ogłosze-
nia” oraz na stronie internetowej Systemu Informacji Przestrzennej 
Gminy Stawiguda pod adresem www.sip.stawiguda.pl.

Dzięki temu tylko w ostatnim 
czasie wyremontowano na-
wierzchnie dróg gminnych. Po-
nadto dokonano równania dróg 
w Dorotowie, Gryźlinach-Zie-
lonowie, natomiast w Bartążku 
wymalowano przejście dla pie-
szych, poprawiając bezpieczeń-
stwo. Usunięto również wszyst-
kie występujące na terenie gminy 
awarie oświetlenia ulicznego.

Gospodarka Komunalna funk-
cjonująca w urzędzie zaj-
muje się również infrastukturą 
wodno-kanalizacyjną. Tylko 
w ostatnim czasie na obiek-
tach sieci wodno-kanalizacyj-
nej usunięto jedenaście awarii, 
natomiast w oczyszczalni ście-
ków dwie usterki, które spo-
wodowane były awarią urzą-
dzeń oraz zanikiem napięcia. 

Poza tym w dwóch reaktorach 
biologicznych oczyszczalni w 
Stawigudzie dokonano moder-
nizacji automatyki sterowania 
poziomem tlenu w komorach 
nitryfikacji. W efekcie proces 
biologiczny jest precyzyjnie 
sterowany, a zużycie energii 
uległo zmniejszeniu.
Referat Gospodarki Komunalnej

Urząd Gminy Stawiguda

Wiele domostw w gminie Stawiguda położonych jest w niezwykle 
urokliwych miejscach, jednak wiąże się to również z tym, iż infrastruk-
tura, szczególnie drogowa, nie jest tam w pełni rozwinięta. Dlatego, 
szczególnie w okresie jesienno-zimowym, pracownicy Referatu Go-
spodarki Komunalnej mają pełne ręce roboty, jednak dążą do jak naj-
lepszegoi najszybszego usunięcia wszelkich usterek.

Drogi, ach te drogi…

W gminie Stawiguda, szczególnie w ostat-
nim czasie, zachodzą duże zmiany w dzie-
dzinie inwestycji. Gmina złożyła kilka wnio-
sków o dofinansowanie działań. 

Duże zmiany w dziedzinie inwestycji
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-23 października odbyło 
się spotkanie dotyczące 
czadu  Jakie kwestie były 
tam poruszane?
Rzeczywiście, w tym dniu 
odbyła się akcja „Nie dla 
czadu” skierowana do 
mieszkańców gminy Sta-
wiguda. Miała ona na celu 
zaznajomienie mieszkań-
ców z tematem bezpiecz-
nego użytkowania urzą-
dzeń grzewczych, ale 
mówiliśmy też o tym, czym 
jest czad, jakie zagrożenia 
są z nim związane oraz jak 
zapobiec zatruciu tym ga-
zem.
-No właśnie, co to jest tak 
naprawdę czad?
Czad jest bardzo groźnym 
dla człowieka gazem, który 

jest produktem niecałko-
witego spalania różnych 
materiałów. Tworzy się on 
tylko gdy przewód komi-
nowy czy instalacja odpro-
wadzająca spaliny jest roz-
szczelniona. Jest gazem 
bezwonnym. Człowiek nie 
może go wyczuć swoimi 
zmysłami. Jest bezbarwny, 
zatem jego obecności nie 
dostrzeżemy.
-Mieszkanie czy dom - 
gdzie jesteśmy bardziej 
narażeni na tlenek węgla?
Tak naprawdę zarówno w 
mieszkaniach, jak i w do-
mach jednorodzinnych je-
steśmy narażeni na zatru-
cie się czadem. Chodzi o to, 
żeby urządzenia były  pra-
widłowo użytkowane oraz 

żeby nastąpiła wymiana powie-
trza. Wtedy te spalanie jest cał-
kowite i nie jesteśmy narażeni na 
niebezpieczeństwo.
-Jak walczyć z czadem?
Pierwszym najprostszym sposo-
bem jest prawidłowe użytkowa-
nie urządzeń grzewczych. 
Drugą zasadą jest wietrze-
nie naszych domów oraz 
dbanie o instalacje odpro-
wadzające spaliny.
-A co z czujnikami czadu 
- czy są one skuteczne?
Tak, czujniki ogólnodo-
stępne na rynku są bar-
dzo skuteczne i spełniają 
swoje zadanie. Powiada-
miają one o pojawieniu się 
tlenku węgla zanim staje 
się on groźny dla czło-
wieka. Wówczas możliwe 
jest bezpieczne opusz-
czenie zaczadzonego po-
mieszczenia.
-Wyobraźmy sobie sytu-
ację:  czujnik czadu daje 
nam sygnał. Co wtedy 
robimy?
Jeśli w pomieszczeniu, w któ-
rym się znajdujemy, czujnik da 
nam sygnał, należy jak najszyb-
ciej opuścić budynek. Jeżeli wi-

dzimy osobę nieprzytomną, 
ewakuujemy ją. Należy również 
otworzyć okna, aby wcześniej 
wezwane służby ratownicze nie 
zatruły się tlenkiem węgla.
-Jakie są pierwsze objawy za-
trucia czadem?

Pierwsze objawy to nudności, 
bóle głowy. Te symptomy po-
wiedzą nam, że coś jest nie tak. 
Ostatecznym znakiem jest utrata 

przytomności, która może skoń-
czyć się dla nas tragicznie. 
-Czy w naszej gminie były 
przypadki zatrucia tlenkiem 
węgla?
Tak, niestety takie sytuacje miały 
miejsce również w naszej gmi-

nie. Jesteśmy jednak przy-
gotowani na taką okolicz-
ność, w szczególności od 
października do marca. 
Na szczęście najgorszych 
skutków nie było, choć 
zdarzało się, że poszkodo-
wany musiał iść na bada-
nia lekarskie i zostać na ja-
kiś czas w szpitalu.
-Mówił pan o sezonie 
grzewczym, ale czy w tą 
cieplejszą porę roku też 
możemy się zatruć?
Czujność trzeba zacho-
wać cały rok, bo urządzeń 
grzewczych np. piecy-
ków gazowych używamy 
niezależnie od pory roku. 
Zima jest szczególnie nie-
bezpieczna, ponieważ 
wtedy tych urządzeń uży-

wamy częściej, a nasze domy są 
szczelnie pozamykane, więc wy-
miana powietrza jest utrudniona.

Mikołaj Łabanowski

Zachętą dla pani Iwony Obi-
dowskiej, organizatorki zabawy, 
były słowa papieża Franciszka. 
Nawoływał on, żeby zastąpić 
Halloween balami, które nie 
pokazywałyby brzydoty po-
tworów, lecz piękno świętych 
i cherubinów. W przygotowa-
nie imprezy zaangażowało się 

wiele osób. Rodzice przygoto-
wywali poczęstunek, panie ku-
charki ze Szkoły Podstawowej 
w Stawigudzie przygotowywały 
salę, nauczyciele pilnowali po-
rządku … 

Atrakcje na imprezie
Zabawę, ludzie rozpoczynali od 

tańczenia poloneza. Na uroczy-
stości były tańce, śpiewy i gry 
dla małych dzieci. Można było 
zdobywać różne fantastyczne 

nagrody, za zaprezentowanie 
swojej wiedzy o świętych. Do-
datkowe nagrody można było 
zdobyć za najpiękniejszy ko-
stium świętego, aniołka lub pol-
skiego króla. Pod koniec święta 
został podany poczęstunek. 

Mottem tegorocznego balu były 
słowa świętego Franciszka: 
Człowieku naucz się tańczyć, 
bo aniołowie w niebie nie będą 
wiedzieli co z tobą zrobić.

Mateusz Leleń
Jan Czaczkowski 

Człowieku naucz się tańczyć, bo aniołowie w niebie nie będą wiedzieli co z tobą zrobić.

Bal Świętych i Aniołów w ZSP w Stawigudzie
Bal został zorganizowany w wieczór poprzedzający święto Wszystkich Świętych. 
Była to już druga edycja takiej zabawy. Potocznie był on nazywany „Holy Win”. Bal 
rozpoczął się uroczystą Mszą świętą. Bezpośrednio po Eucharystii uczestnicy im-
prezy udali się na paradę po ulicach Stawigudy. Gdy przemarsz dobiegł końca, dzieci 
i ich rodzice udali się na harce do Szkoły Podstawowej. 

Do 69 szkół z całej Polski przy-
jechali Amerykanie i prowadzili 
z dziećmi różne zajęcia. Każda z 
odwiedzonych szkół dostała do 

wykonania jeden projekt. Jedną 
z takich szkół jest Szkoła Pod-
stawowa w Rusi. Szkołę odwie-
dził John Williams i poprowa-

dził ciekawe zajęcia dla dzieci, 
w czasie których wszyscy 
uczniowie świetnie się przy tym 
bawili. Podczas tego spotkania 

gość opowiadał o wielu cieka-
wych rzeczach, a przy tym uczył 
wszystkie dzieci języka. 
Projekt, który SP Ruś dostała do 
wykonania, nosi nazwę ,,In the 
World of Fairy Tales''. Dzieci 
pod opieką nauczycielki mają za 
zadanie napisać opowiadania w 
języku angielskim. Praca będzie 
trwała 14 miesięcy. Wszystkie 
opowiadania zostaną zebrane i 

wydane w formie książki.
Projekt ma na celu promowanie 
języka angielskiego oraz poma-

ganie uczniom w nauce tego ję-
zyka.

Miłosz Tkacz

Poloneza czas zacząć…, fot. SP Stawiguda

W tym roku Szkoła Podstawowa w Rusi uczestniczy w programie 
„Jesień z Native Speakerami”. To wydarzenie jest organizowane 
przez Nidzicką Fundację Rozwoju (NIDA) oraz przez amerykańską 
organizację Wisconsin International Educational Scientific Cultural 
Organization (WIESCO).

Język angielski – poziom zaawansowany
„In The World of Fairy Tales” w Rusi

Czad cichy zabójca
Jesień i zima – okres grzewczy rozpoczyna też czas zmagań z potęż-
nym wrogiem – czadem. Na temat zagrożeń związanych z czadem roz-
mawiamy z wiceprezesem i naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Stawigudzie - Przemysławem Wąsiewskim.

J.angielski w Rusi , fot SP Ruś
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-Trzeba zacząć od gratu-
lacji, ponieważ jest Pan je-
dyną osobą z naszego woje-
wództwa, która jest obecna 
w Parlamencie Studentów 
RP. Członek Rady Studentów 
Parlamentu Studentów RP- 
jak coś takiego osiągnąć?
Przede wszystkim zjawić się na 
zjeździe, który zawsze organi-
zowany jest pod koniec kaden-
cji. Aby wziąć udział w wybo-
rach do Rady Studentów należy 
uzyskać poparcie 5 uczelni. Je-
stem bardzo zadowolony, że 
akurat trafiło na mnie i zosta-
łem wybrany. Wszystkim dzię-
kuję za słowa wsparcia. Dwa 
lata temu nasze województwo 
miało swojego przedstawiciela. 
Był on również w Radzie Stu-
dentów PSRP. Bycie członkiem 

Rady jest dużym wyróżnieniem.
-Spełnił Pan swoje marzenie?
Ciężko powiedzieć, czy jest 
to marzenie, jednak jest to na 
pewno kolejny krok w samo-
rządności. Są to działania na 
szerszą skalę niż te na uczelni, 
gdyż reprezentuję studentów na 
terenie całej Polski.
-Jakie Pan wiąże zadania ze 
swoją nową rolą?
Tak naprawdę, nie wiadomo jak 
to będzie wyglądać. Kadencję 
zaczynamy z początkiem roku. 
Jesteśmy organizacją, która jest 
opiniodawcza, więc wszystko 
co związane jest ze studentami 
i studiami, możemy opiniować.
-Jak Pan wspomina okres 
2005-2008 - czas, w którym 
uczęszczał Pan do Gimna-
zjum w Stawigudzie?

Wiadomo, był to okres buntu, 
jednak byli tu cudowni ludzie 
i poznałem naprawdę wspa-
niałe osobowości. Gimnazjum 
ukształtowało we mnie war-

tości. Myślę, ze gdyby nie na-
uczyciele, byłoby inaczej. 
Wyszło, tak jak wyszło. Na-
uczyciele bardzo nas wspoma-
gali, kierowali nami przy po-

dejmowaniu  wielu decyzji.
-No właśnie. Jak Pan wspo-
mina kadrę: wychowawcę, 
nauczycieli placówki?
Bardzo dobrze wspominam na-
uczycieli, do tej pory mamy 
kontakt ze sobą. Do takich osób 
należy moja wychowawczyni, 
p. Bogusława Chodorska- złota 
kobieta, inaczej nie mogę  jej 
nazwać. Była taką „drugą ma-
musią”. 
-A jaki był Pana ulubiony na-
uczyciel?
Wszyscy. Nie mam ulubio-
nego. Każdy dołożył jakąś ce-
giełkę w rozwoju, rozwijał za-
interesowania. Jednak nasza 
wychowawczyni pozostanie w 
naszej pamięci najdłużej.
-Gdyby miał Pan możliwość 
powrotu do gimnazjum, wró-
ciłby Pan?
Na pewno bym tu wrócił. To 
były wspaniałe czasy, wspa-
niałe chwile, więc nie zawa-
hałbym się, gdyby coś takiego 
było możliwe. Gimnazjum na 
pewno nauczyło mnie podej-
mować racjonalne decyzje, 
podchodzić  do wszystkiego 
z głową. Najpierw pomyśleć, 
a potem dopiero to wykonać. 

Gimnazjum nauczyło  mnie 
szacunku do drugiej osoby.
-A czym Pan teraz się zaj-
muje?
Aktualnie jestem studentem 
na kierunku Zarządzanie zaso-
bami wodnymi na UWM. W 
lutym bieżącego roku zdoby-
łem tytuł inżyniera, chcę iść na 
„magisterkę”.
-Jaki był Pana ulubiony 
przedmiot i czy przełożyło się 
to na Pana dalsze wybory?
Moim „konikiem” w gim-
nazjum był język niemiecki. 
Uwielbiałem go. Do tego do-
chodziła jeszcze geografia, ale 
jak wiadomo życie „płata różne 
figle”, no i wylądowałem na ry-
bactwie. 
-Jakie Pan ma pasje?
Samorząd. Na pewno mój sa-
morząd wydziałowy, gdzie 
drugą kadencje piastuję funkcję 
przewodniczącego wydziału. 
Myślę, że to jest moją główną 
pasją, lecz kocham też rybac-
two. Uwielbiam chodzić na 
ryby, wędkować i ogólnie spę-
dzać czas nad wodą.

Z Przemysławem Piechem 
rozmawiał Mikołaj Łabanowski

„Horyzonty Stawigudy” rozpoczynają cykl rozmów z absolwentami Gimnazjum w Stawigu-
dzie. Chcemy ich  pokazać – ludzi sukcesu, spełnionych, szczęśliwych, znanym mieszkań-
com Stawigudy z działalności społecznej, kulturalnej, naukowej…
W tym numerze na temat nowej roli, zadań i o wspomnieniach związanych z Gimnazjum 
w Stawigudzie rozmawiamy z Przemysławem Piechem.

Absolwent na medal

Przemek Piech … w pracy

Tę zgraną grupę sta-
nowią mamy najstar-
szych przedszkolaków. 
Jedna z mam, która tra-
dycyjnie nie ma na nic 
czasu i sama nie wie 
jak to wszystko się 
udaje, Ilona Żebrow-
ska, na podstawie opo-
wiadania dla dzieci 
autorstwa M. Orłonia 
pt. „Florentynka” na-
pisała scenariusz, roz-
budowała role i przy-
stosowała całość do 
realiów naszej miej-
scowości. Aktorki znalazły się 
natychmiast: upartą Floren-
tynkę, która wyszła po lizaka do 
sklepu pani Wiesi i nie wróciła 
na czas zagrała Emilia Gałuszko 
– Wronka, jej rodziców: emo-
cjonalną mamę - Ewa Wawrzy-
niak, a  zajętego namiętną lek-
turą „Horyzontów Stawigudy” 

tatę  - Ilona Żebrowska. W pro-
fesora Baltazara Siwobrodego, 
specjalistę od chorób rzadkich 
i dziwnych, wcieliła się Karo-
lina Radziwon. Autorka  uwiel-
bia panów w mundurach, więc 
praktycznie od nowa stworzyła 
postaci pani komendant, którą 
zagrała Danusia Kocięcka, i 

posterunkowej, zagranej przez 
Kornelię Świercz. Nie zapomi-
najmy o narratorze, Anecie Su-
wała, która pięknie wprowa-
dziła przedszkolaki w nastrój tej 
emocjonującej przygody.
Dzieci w trakcie występów 
swoich mam reagowały bardzo 

żywo, podpowiadały 
zdenerwowanemu ta-
cie numery ratunkowe, 
poprawiały cierpiącą 
na „oślą chorobę” Flo-
rentynkę, z zapartym 
tchem słuchały komu-
nikatu nadawanego 
przez policyjną radio-
stację i śledziły poszu-
kiwania z pieskiem 
tropiącym o imieniu 
Reksio. Na koniec za-
miast mandatów za złe 
parkowanie, rozdano 
lizaki tylko dla tych 
dzieci, które nie cierpią 
na tę rzadką i dziwną  

chorobę. Profesor potwierdza, 
że żadne z przedszkolaków na 
nią nie cierpi. Kto wie, może 
kwiaty, chóralne „dziękujemy” i 
uśmiech przedszkolaków będzie 
iskierką, która znowu zintegruje 
rodziców, aby wspólnie tworzyć 
i bawić się w teatr?.

Ilona Żebrowska

Dzieci przyszły w przebraniach 
inspirowanych bajkami. Dynie z 
pomocą rodziców zamieniły się 
w przepiękne latarnie. Powstały 
papierowe koszyczki na słodycze 
i nietoperze w wymiarze 3D. Nie 
zabrakło też konkursów indywi-
dualnych i zespołowych, m.in.: 
kto najszybciej zje jabłko bez po-

mocy rąk, rzut piłeczką do celu, 
mumia.
Dla wszystkich uczestników za-
bawy, a było ich naprawdę wielu, 
przygotowano słodki poczęstunek. 
Nie zabrakło też nagród za udział 
w konkursach. Dorośli mogli po-
dziwiać kreatywną pracę swoich 
pociech, ich zapał i współpracę. 

Świetlica w Pluskach
zaprasza
W związku z dużym zaintere-
sowaniem zajęciami tematycz-
nymi w świetlicy w Pluskach 
zaplanowano na 28 listo-
pada wykonywanie i zdobie-

nie aniołów z masy solnej, a 5 
grudnia – ozdób bożonarodze-
niowych.
Już dziś możemy też zapro-
sić mieszkańców sołectwa na 
wspólny Mikołajkowy wyjazd 
do Warmiolandii w Olsztynie 
4 grudnia. 

Justyna Reisenberg

„W pewnej pięknej wsi, Stawigudzie, przy ulicy Kwia-
towej 5, mieszkała sobie dziewczynka imieniem Flo-
rentynka. Byłaby to najzwyklejszą dziewczynką na 
świecie, gdyby nie to, że nie potrafiła wymawiać słowa 
„tak”...” Tak właśnie zaczyna się fabuła sztuki  wysta-
wionej przez   amatorską grupę teatralną w stawigudz-
kim przedszkolu. 

Teatrzyk w Stawigudzie 
– odsłona trzecia

Scenarzystka przedstawienia, Ilona Żebrowska,
 fot. Przedszkole w Stawigudzie

W poniedziałek 31 października na świetlicy w Plu-
skach odbyły się zajęcia inspirowane Halloween. Pro-
wadząca zajęcia plastyczne i świetlicowe, Agnieszka 
Wieczorek oraz sołtys sołectwa Pluski-Rybaki przygo-
towały mnóstwo atrakcji dla najmłodszych mieszkań-
ców wsi Pluski. 

Halloween w świetlicy 
w Pluskach

Halloween w Pluskach, fot. Org
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-W jaki sposób gmina Stawi-
guda wspiera sportową mło-
dzież?
Rozwój sportu w Gminie Stawi-
guda jest dla nas bardzo ważny. 
Mamy dość bogatą bazę spor-
tową. W Stawigudzie znajduje 
się kompleks boisk Orlik, który 
został wybudowany nie tylko 
z myślą o mieszkańcach, ale 
przede wszystkim o uczniach 
z naszych szkół. Boiska znaj-
dują się też przy szkołach w Bar-
tągu i w Rusi. Wybudowaliśmy 
też kilka boisk do piłki plażo-
wej: w Majdach, Dorotowie, Gą-
gławkach i Miodówku. Przede 
wszystkim przy każdej szkole 
mamy halę sportową, która 
wspaniale służy dzieciom i mło-
dzieży.
Przeznaczamy też środki finan-
sowe w formie dotacji, które 
dotychczas były przekazywane 
głównie na piłkę nożną. To ta 
dyscyplina sportu cieszy się naj-
większą popularnością. W przy-
szłym roku zamierzamy wes-
przeć też inne dyscypliny sportu, 
w zależności od wniosków, 
które do nas wpłyną, oczywi-
ście w miarę możliwości finan-
sowych.
Poza tym Gmina organizuje na 
Orliku szereg różnych imprez 
sportowych, w których mogą 
wziąć udział zarówno uczniowie 
jak i inne osoby chętne. Zatrud-
niamy również osobę do obsługi 
Orlika – animatora, który rów-
nież przeprowadza różne ćwi-
czenia sportowe.
-Od jakiegoś czasu wiele im-
prez organizowanych jest pod 
szyldem RekreAkcji…

Rzeczywiście… Spis imprez 
z RekreAkcji i relacje z nich 
można zobaczyć na naszych stro-
nach internetowych. Cieszymy 
się, że organizowane imprezy 
cieszą się tak dużą popularnością. 
-Czy wiadomo, w jakich dys-
cyplinach młodzież z naszej 
gminy osiąga największe suk-
cesy?

Nasza wiedza w tym zakresie 
nie jest pełna. Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku dowiemy 
się więcej i bardziej oficjalnie, 
ponieważ chcemy zorganizo-
wać Galę Sportu. Najchętniej 
uprawianą dyscypliną jest piłka 
nożna. Na terenie naszej Gminy 
są różne kluby sportowe. Popu-
larne jest też łucznictwo. Odbywa 
się wiele imprez z nim związa-
nych, a najbliższa odbędzie się 
w lutym w Majdach. Gminna 
młodzież osiąga sukcesy w szer-
mierce, w żeglarstwie, w kolar-
stwie i w tenisie ziemnym, który 
również tutaj w Stawigudzie jest 
uprawiany.
-Jakie wydarzenia sportowe na 

stałe wpisały się w kalendarz 
imprez w Stawigudzie?
Na pewno rozgrywki naszych 
klubów piłki nożnej. Co roku jest 
organizowany Rajd Rowerowy 
Gościńcem Niborskim z zakoń-
czeniem w Rybakach. W rajdzie 
bierze udział bardzo duża ilość 
osób. W Tomaszkowie odbywają 
się bardzo popularne regaty że-
glarskie O Białą Wstęgę Jeziora 
Wulpińskiego organizowane 
przez tomaszkowskie stowarzy-
szenie.
-W jaki sposób Gmina pro-
muje sport wśród młodzieży?  

Są organizowane specjalne ak-
cje? Jakieś projekty?
Główną formą wsparcia gminy 
dla sportu są dotacje. Finansu-
jemy również program Rekre-
Akcja, który jest koordynowany 
przez Gminny Ośrodek Kultury. 
Staramy się też organizować  
i patronować  różnym imprezom 
organizowanym na naszym te-
renie. Na przykład w tym roku 
w Stawigudzie odbyły się Mi-
strzostwa Świata w Rugby.
Jeżeli tylko młodzież wychodzi 
z jakimś pomysłem, inicjatywą, 
to jak najbardziej staramy się brać 
w tym udział lub pomóc w orga-
nizacji imprez sportowych.

Kinga Żochowska

Przedstawienie o zwyczajach bożonarodze-
niowych, kiermasz warmińskich potraw, 
ozdoby świąteczne – wszystko w tradycji 

warmińskiej. Czas umilą kolędy zapowiada-
jące nadchodzące Święta.

Serdecznie zapraszamy

Społeczność Publicznego Gimnazjum w Stawigudzie serdecznie zaprasza mieszkańców 
Gminy na coroczny Festyn Warmiński, który odbędzie się na hali gimnazjum 11 grudnia 
o godzinie 12.15. 

Festyn Warmiński w Gimnazjum 

Wójt Irena Derdoń i z-ca Wójta Jarosław Organiściak opowia-
dają o sporcie w Gminie Stawiguda.

Stawiamy na sport…

Sportowcy z wizytą  u Wójt Gminy Stawiguda

SPORT/ROZMAITOŚCI

Obowiązek korzystania z ele-
mentów odblaskowych przez 
każdego pieszego poruszają-
cego się po zmierzchu drogą w 
obszarze niezabudowanym zo-
stał wprowadzony 31 sierpnia 
2014 r.  Każdy pieszy, który nie 
stosuje się do tego obowiązku, 
stwarza zagrożenie nie tylko 
dla siebie, ale również dla kie-
rujących pojazdami. Pieszy na 
drodze nie ma takiej ochrony, 

jaką ma kierujący i pasażer sa-
mochodu. Nie chronią go pasy 
bezpieczeństwa i poduszki po-
wietrzne. Dlatego tak ważna 
jest jego widoczność. Problem 
nasila się jesienią i zimą, kiedy 
zmierzch zapada wcześniej. 
Policja podkreśla, że nawet w 
terenie zabudowanym i przy 
świetle lamp człowiek poru-
szający się wzdłuż drogi, a na-
wet przechodzący przez jezd-

nię, jeśli nie ma odblasków 
- dla kierowcy jest słabo wi-
doczny. 
Apelujemy! 
Zadbaj o własne bezpieczeń-
stwo! Wystarczy odblaskowy 
brelok, smycz, naklejka na 
ubranie, czy opaska. Niby tak 
niewiele, a może uratować ży-
cie.

Jacek Kubala - Inspektor ds. 
Obronnych i OC

Pieszy poruszający się po nieoświetlonej drodze bez odblasków jest praktycznie niewidoczny. 
Kierowca jest w stanie zauważyć taką osobę dopiero z odległości 20-30 metrów. Natomiast je-
śli pieszy ma elementy odblaskowe, kierowca widzi go już z ponad 150 m. Te dodatkowe metry 
pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.

Daj się zauważyć - noś odblaski
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