
W numerze

NR 9 ROK I I 20 grudnia 2016 r. 

Kiedy się one 
odbywały?
Święta Boźego Narodzenia od-
bywały się w nocy z 24 na 25 
Grudnia. Były one nazywane 
godami lub godnimi świętami. 
Zbliżanie się tych świąt poprze-
dzał adwent podczas którego 
na Warmii był pleciony wie-
niec adwentowy. Był on wy-
konywany z gałązek drzewa 
iglastego, a stawiano na nim 4 
świece. Każdą z nich zapalano 
w jedną niedzielę święta przez 
następne 4 tygodnie.

Świąteczne zwyczaje
W okresie adwentu po wsiach 
chodzili „rogale”. Nazywano 
ich tak, ponieważ głównie czę-
stowano ich pysznymi, wy-
piekanymi ze słodkiego ciasta 
piernikami. W orszaku kolęd-
ników główną rolę pełnił sze-
mel. Był on człowiekiem prze-
branym za konia. To jego dzieci 
bały się najbardziej, ponieważ 
skakał po całym domu, zbijał 
naczynia i zachowywał się dość 
nieprzewidywalnie. Gdy on ha-
sał po domu, inny z kolędników 

przepytywał dzieci np. z mo-
dlitw lub różańca. Gdy dziecko 
spisywało się dobrze, było na-
gradzane, jeśli źle - dostawało 
rózgę. Bardzo powszechny 
był zwyczaj stawiania snopów 
zboża w 4 kątach izby. Rano 
gospodarz szedł do kościoła 
z kłosami zboża zebranymi 
na swoim polu. Wierzono, że 
ziarno przyniesione z kościoła 
lepiej rosło i dawało więcej 
mąki na chleb. Tak jak i dzisiaj 
ubierano choinkę. Kładziono 
pod nią masę cukierków, orze-

chów, pierników, owoców oraz 
różnego rodzaju drobnych upo-
minków. W pierwszy dzień 
świąt Bożego Narodzenia nie 
wypadało odwiedzać znajo-
mych. Czas powinno się dzielić 
z rodziną. Osobną grupę zwy-
czajów noworocznych stano-
wią liczne psoty wyczyniane 
w noc sylwestrową. Zatykano 
kominy by kobiety ognia roz-
palić nie mogły, wnoszono ro-
zebrany sprzęt gospodarski na 
dach i tam go ponownie skła-
dano. Był  pewien przesąd który 

mówił ,że jeśli w nowym roku 
do domu pierwsza weszła ko-
bieta oznaczało to nieszczęście, 
jeśli męszczyzna szczęście.

Wieczerza.
Potrawy na kolacji nie różniła 
się specjalnie od potraw dnia 
codziennego. Wieczorny posi-
łek podawano około 18. Była 
pieczona gęś, kiełbasa gęsia 
i inne mięsa. Proponowano 
również gościom i domowni-
kom mięso ciasta lub słodycze.

Opracował Mateusz Leleń 
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Chata Warmińska - dekoracja z Festynu Warmińskiego w Gimnazjum
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- Jaki powinien być dziś se-
nior?
Według mnie jest to osoba ak-
tywna, często uprawiająca 
sport. Za seniora aktywnego 
uważam osobę starszą, która 
też znajduje czas na spotka-
nia z przyjaciółmi , uczestni-
czy w różnych zajęciach, działa 

charytatywnie.
- Czy czuje się Pani senio-
rem?
Ja jestem seniorem , lecz nie 
czuję się nim , ponieważ mam 
wiele zobowiązań i zaintereso-
wań. W moich myślach nie ma 
miejsca na stwierdzenia typu: 
„może jestem za stara”, czy „już 

mi nie wypada”.
- Jaka jest zatem pani najwięk-
sza pasja?
Sport. Jestem laureatem wielu 
zawodów lekkoatletycznych. 
Chodzę wraz moim przyjaciółmi 
na regularne treningi.
- W jakich zawodach odniosła 
pani sukcesy?
Jest ich naprawdę wiele. Za 
największe uważam m.in.: 
cztery medale z XVI Pucharu 
Bałtyku, Otwartych Mistrzostw 
Gminy Puck oraz w zawodach 
w Tczewie.

- Jak zaczęła pani przygodę 
z sportem?
Swoją przygodę z sportem za-
częłam już w szkole podstawo-
wej. Na samym początku grałam 
w siatkówkę. 
- A co sądzi pani o dzisiejszej 
młodzieży? Wielu ją kryty-
kuje? Mówi… w moich cza-
sach…
Młodzież jest fantastyczna, cho-
ciaż często źle kierowana przez 
dorosłych. Chciałabym im powie-
dzieć: Róbcie to, co kochacie!” 

Rozmawiał: Oskar Maguda

W drugiej odsłonie naszego nowego cyklu 
rozmowa  z Panią Marią Malgrem – miesz-
kańcem.

Senior z ikrą 

Celem spotkania było poka-
zanie uczestnikom,  co można 
zrobić z żywnością, którą do-
stają, jak zarządzać budżetem 
i jak gospodarować posiada-
nymi środkami.
Zajęcia były też okazją do 
przedstawiania kuchni mniej 
znanych w naszej okolicy: wiel-
kopolskiej, mazowieckiej, po-

morskiej, kaszubskiej, podha-
lańskiej, śląskiej i małopolskiej.
Organizatorem warsztatów jest 
Polski Komitet Pomocy Spo-
łecznej w Olsztynie. Działania 
związane były z Programem 
Operacyjnym Pomoc Żywno-
ściowa.

Agata Zglińska
Angelika Szwajkowska 

Dnia 5 grudnia pracownicy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigu-
dzie oraz policjant z Komisariatu Policji 
w Stawigudzie przyczepiali Białe Wstążki 
i wręczali ulotki wszystkim napotkanym 
mężczyznom na terenie Gminy Stawiguda. 
Nasza gmina po raz drugi wspierała inicja-
tywę „Białej Wstążki". Rozpoczęła się ona 
jednocześnie w 55 krajach świata 25 listo-
pada i trwała do 10 grudnia. W tym czasie 
w GOPS-ie dyżur pełnił pracownik socjalny 
- Specjalista do spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz prawnik ze Sto-
warzyszenia „Wizja Lokalna” w Olsztynie. 
Natomiast w siedzibie Komisariatu Policji 
w Stawigudzie dyżurował pracownik poli-
cji. Kampania miała na celu przeciwdziała-
nie przemocy wobec kobiet. 

Opracowała: Dominika Hadziewicz 

Członkowie Koła spotykają się 
raz na dwa miesiące w Gmin-
nym Ośrodku Kultury. Tam 
słuchają muzyki, śpiewają, 
tańczą… Każdy przynosi coś 
pysznego do jedzenia. Wyjeż-
dżają też na wycieczki, w któ-
rych uczestniczą nie tylko se-
niorzy. Byli już w Szymbarku, 

Licheniu, Gietrzwałdzie… 
Oprócz tego Pani Krystyna 
szydełkuje – cudeńka można 
zobaczyć na różnych pokazach 
rękodzieła. Wszystkich do-
okoła zaraża swoją siłą i opty-
mizmem.   

Helena Kaszubska
Kinga Żochowska 

Wszyscy przygotowywali się do 
świąt tworząc oryginalne ozdoby 
choinkowe, anioły z masy sol-
nej, łańcuchy, bombki. Na za-
jęciach plastycznych powstają 
także trudniejsze dzieła. Pod 
okiem specjalistki mieszkanki 
Plusk wykonują piękne obrazy 
na drewnie, ozdabiają metodą 
decoupage naczynia oraz planują 
kolejne arcydzieła.
Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców Gminy Sta-
wiguda do Plusk w każdy po-
niedziałek w godz. 15.30-20.00. 
Wspólnie spędzony czas to naj-
cenniejsza rzecz jaką możemy 
dać drugiemu człowiekowi.

Justyna Reisenberg

Świetlica w Pluskach znowu tętni życiem. 
Kilka ostatnich poniedziałków minęło mieszkańcom na wytężonej pracy manualnej. 

Fundacja ArtVita wydała kalendarz… 
a w nim kilka mieszkanek Gminy Stawiguda. 
Wśród nich Pani Krystyna Maciusiewicz, od 
26 lat prowadząca w Stawigudzie Koło Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów. 

Człowiek na 
starość nie powinien
być samotny, ale 
to nieuniknione… 
a może jednak? 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sta-
wigudzie zaprosił mieszkańców na warsztaty 
z zakresu edukacji ekonomicznej, dietetycz-
nej , promocji  zdrowego odżywiania. Wzięło 
w nich udział 14 osób. 

Zdrowe żywienie 
zawsze w modzie 

Co słychać w sołectwie Pluski – Rybaki?

Biała wstążka symbolizuje osobistą deklarację dotyczącą mężczyzn, że nigdy nie będą 
sprawcą przemocy wobec kobiet. Takie wstążki pojawiły się na piersiach stawigudzian.

Kampania Białej Wstążki 
– STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET 

Maria Malgrem ze swoimi trofeami, fot. Zbiory osobiste

Krystyna Maciusiewicz realizuje swoje pasje – foto z kalendarza
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 Hitem okazują się choinki wy-
konane z rolek po papierze to-
aletowym. Długa ciągnąca się 
po korytarzu kolejka prowa-
dzi do kawiarenki. No i jesz-
cze przedstawienie - ,,Jasełka 
z małym księdzem” przedsta-
wiane przez uczniów. Zebrane 
podczas kiermaszu pieniądze 
zostaną przeznaczone na zakup 
rzutników do klas.

Jadwiga Jankowska 

W Warmiolandii – najwięk-
szym „placu zabaw” jaki znają 
dzieci – bawiliśmy się przez 
prawie 3 godziny. Każdy zna-
lazł coś dla siebie: gry, zabawy, 
wyścigi gokartów, niekończące 
się rozmowy, śmiech, poczę-
stunek. Przedpołudnie minęło 
bardzo szybko. 
16 grudnia natomiast od-

było się świąteczne spotkanie 
mieszkańców, na którym nie 
zabrakło także księdza pro-
boszcza. Na stole pojawiły 
się pyszne potrawy wigilijne, 
a wieczór umilały wspólnie za-
śpiewane kolędy.
Wszystkie nasze wyjazdy, im-
prezy integracyjne, akcje spo-
łeczne i spotkania nie byłyby 

możliwe gdyby nie zaanga-
żowanie mieszkańców oraz 
środki z funduszu sołeckiego. 
Podziękowania należą się 
także pracownikom Urzędu 
Gminy w Stawigudzie za po-
moc w realizacji naszych pla-
nów oraz udostępnianie auto-
karu.

Justyna Reisenberg

Na gości czekała insceniza-
cja spektaklu pt. „Czerwony 
Kapturek”, współtworzonego 
przez dzieci. Częścią wydarze-
nia opiekowała się grupa ani-
matorska, która odpowiadała za 
przygotowanie zadań dla dzieci. 
W pudełkach, które znajdowały 
dzieci, znaleźć można było pod-
powiedzi, jak odnaleźć Miko-
łaja. Oczywiście do dzieci (tylko 
grzecznych) przybył Święty Mi-
kołaj, który rozdawał słodycze. 
Zostały one zakupione ze środ-
ków stowarzyszenia Tomasz-
kowo oraz przez mieszkańców 
miejscowości. Na koniec wszy-
scy poczęstowali się piernicz-
kami przygotowanymi prze 
Karczmę w Stodole. 

Oskar Maguda

Jako nauczyciele i rodzice czu-
jemy się w obowiązku przeka-
zać młodym ludziom wiedzę 
o zwyczajach Naszej Małej 
Ojczyzny. To buduje ich toż-
samość i zapewnia poczucie 
przynależności do społeczno-
ści lokalnej. W dobie kultu no-
woczesności uczy szacunku dla 
tradycji. Dlatego już od kilku 
lat niemalże w przededniu Bo-
żego Narodzenia zapraszamy 

w nasze mury tych, którzy chcą 
poznać albo przypomnieć so-
bie, jak to kiedyś na Warmii 
obchodzono Boże Narodzenie. 
Przygotowane przedstawienie 
opowiada o tradycji bożona-
rodzeniowej, a śpiewane ko-
lędy przypominają, że Święta 
tuż tuż. Miło, że nuciliśmy je 
wspólnie… Jak w rodzinie. 
Przyjemną częścią festynu jest 
też kiermasz przygotowany 

przez rodziców. W tym roku na 
bogato zastawionym stole nie 
zabrakło śledzi w różnych od-
słonach, rozmaitych pierogów, 
barszczu czerwonego, kom-
potu z suszu, pierników, ciast… 
A wszystko pięknie podane ku-
siło, żeby zjeść. 
No i jeszcze coś dla oczu: wy-
konane przez uczniów, ro-
dziców i nauczycieli ozdoby 
świąteczne: stroiki, bombki, 

świąteczne obrazki, grafiki, 
kartki świąteczne, lampiony…
Tyle rąk i głów napracowało 

się, żeby wszystko wypadło 
świetnie. Dziękuję wszystkim. 
Już teraz zapraszam za rok na 

festyn „Boże Narodzenie na 
Warmii”.

Anna Stokłos 

Hala Publicznego Gimnazjum nastroiła świątecznie mieszkańców 
Stawigudy. Społeczność szkoły zaprosiła na wieczerzę wigilijną po 
warmińsku. 

Boże Narodzenie po warmińsku

Tak u nas świętowało się Boże Narodzenie

4 grudnia w Przystani Między Deskami w Tomaszkowie odbyła się im-
preza pod tytułem „W poszukiwaniu świętego Mikołaja”. Wraz z rodzi-
cami przybyło czterdzieścioro dzieci. 

Święty Mikołaj w Tomaszkowie

Ręcznie wykonane ozdoby świąteczne i kartki - różnorodność prac przy-
prawia o zawrót głowy. Klientów nie brakuje, szkołą pęka w szwach. 

Świąteczny kiermasz w szkole 
podstawowej w Stawigudzie Po raz kolejny mieszkańcy sołectwa Pluski-Rybaki spędzili Mikołajki na 

integracyjnym wyjeździe. Dnia 4 grudnia autokarem oraz prywatnym 
transportem licznie udaliśmy się do Olsztyna. 

Grudzień w sołectwie Pluski-Rybaki

Wigilia w Gryźlinach, fot.org.

Spotkanie świąteczne w Pluskach, fot. organizatorSpotkanie świąteczne w Tomaszkowie, fot.organizator

Festyn w Gimnazjum, fot.org.
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Założeniem programu jest 
umożliwienie  młodzieży po-
znania naturalnego środowiska 
pracy. Jedyną drogą do osią-
gnięcia tego celu są wizyty 
w zakładach pracy. To tam mło-

dzi ludzie mają poznać nowe 
zawody, lokalny rynek pracy. 
W liście intencyjnym pomysło-
dawców projektu czytamy, że 
młodzi ludzie w ramach tego 
programu powinni też odkryć 

swoje zainteresowania, pasje. 
Stawigudzcy gimnazjaliści roz-
poczęli udział w programie od 
zwiedzenia firmy Alnea.  -Może 
kiedyś będę tu pracować? – 
mówi Andrzej z klasy III. 
Alnea to firma zajmująca się 
projektowaniem i produkcją 
maszyn i urządzeń pod kon-
kretne potrzeby klienta. Ist-
nieje na rynku od 1984 roku, od 
2010 roku funkcjonuje w Sta-
wigudzie. Specjalizuje się w lu-
towaniu selektywnym. Zakład 
zatrudnia między innymi in-
żynierów, mechaników, auto-
matyków, elektryków, roboty-
ków.- Tu pracują absolwenci  
z naszej szkoły – mówią gim-
nazjaliści. Nasi uczniowie po 
spotkaniu ze swoimi kolegami 
– młodymi ludźmi sukcesu- za-
czynają wierzyć, że im też się 

może udać. Wielu z nich nie 
zdawało sobie sprawy, że tuż za 
rogiem istnieje tak prężna i no-
woczesna firma – mówi Ma-
riola Kopacz, doradca zawo-
dowy z gimnazjum. 
Kolejnym etapem programu 
było laboratorium General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w Olsztynie. Mło-
dzi ludzie przekonali się, że bu-
dowa drogi odbywa się rów-
nież poza placem budowy i, 

że to od ludzi tu pracujących 
nierzadko zależy jakość drogi. 
Tym razem uczniowie mo-
gli obserwować, jak wygląda 
praca w laboratorium drogo-
wym. Laboratorium drogowe 
prowadzi badania  związane 
z jakością budowanych dróg. 
-Trochę przypomina to labora-
torium chemiczne – wspomina 
jeden z uczestników spotka-
nia. Nowoczesność technolo-
gii zaskoczyła młodzież, ale też 

pokazała użyteczność szkolnej 
wiedzy i otworzyła nowy ob-
szar zainteresowań i poszuki-
wań. 
Skuteczność programu po-
znamy już za chwilę, kiedy 
młodzi ludzie będą wybie-
rać szkoły ponadgimnazjlane. 
Zadaniem nas dorosłych jest 
wsparcie młodych ludziach  
w tych decyzjach – podsumo-
wuje spotkanie Mariola Ko-
pacz. 

- Działania naszego stowarzy-
szenia nastawione są na wspar-
cie dzieci i młodzieży gminy 
Stawiguda. Młodzi mieszkańcy 
z terenu gminy zasługują na 
więcej możliwości rozwoju 
oraz organizację zajęć w cza-
sie wolnym od szkoły – mówią 
członkinie stowarzyszenia. 
Dlaczego powstało to stowa-
rzyszenie? Jako organizacja 
pozarządowa możemy brać 
udział  w różnych konkursach, 

projektach i pozyskać pienią-
dze na nasze działania. Fundu-
sze przeznaczamy na warsztaty 
i spotkania z ciekawymi ludźmi. 
Chcemy, żeby dzieci uczyły 
się spędzać czas wolny w kre-
atywny i twórczy sposó- prze-
konują do pomysłu członki-
nie. 
Zajęcia odbywają się raz 
w miesiącu. Ich tematyka 
i przebieg jest bardzo zróżnico-
wany: moda, pielęgnacja ciała, 

taniec, zdrowe odżywianie 
w teorii i praktyce, czytanie, fo-
tografia… Na wszystkich spo-
tkaniach gośćmi byli profe-
sjonaliści  w swojej dziedzinie 
– ludzie charyzmatyczni i twór-
czy.  Aktualnie stowarzyszenie 
realizuje projekt ,,Kreatywna 
Stawiguda’’, na który pozy-
skaliśmy  fundusze z Gminy. 
Wszystkie środki zostały prze-
znaczone na zakup materiałów 
do zajęć. Zasięg tematyczny 
programu jest bardzo szeroki: 
od biżuterii, ozdób techniką de-
coupage aż po gotowanie pod 
okiem mistrza. 
Członkowie stowarzyszenia 
zapraszają wszystkie chętne 
osoby, czy też firmy do współ-
pracy. Serdecznie zapraszamy 
do zaangażowania się w pracę 
na rzecz naszych dzieciaków.  
Można nas znaleźć przy ul. Le-
śnej 1 w Stawigudzie.

Weronika Szyłejko 

Klasa 3b Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Stawigu-
dzie wraz z chętnymi pod 
opieką Pani Marioli Zamo-
ryn (wcześniej Pani Anny 
Grzegrzółki) bierze udział 
w MegaMisji. Na program 
składa się dziesięć etapów, 
w każdym z nich grupa wy-
konuje zadania dotyczące 
obsługi komputera oraz bez-
pieczeństwa w sieci. Każdy 
etap składa się z 2-5 zadań, 
a po ich wykonaniu szkoła 
otrzymuje nagrodę w postaci 
artykułów plastycznych, gier 
edukacyjnych czy tabletów. 
Cała akcja adresowana jest 
do nauczycieli oraz dzieci 
w wieku 6-10 lat, które spę-
dzają czas w internecie. Na-
uczyciele mają dostęp do 
sprawdzonych materiałów, 
dzięki którym mogą prowa-
dzić ciekawe zajęcia podo-
bające się uczniom. Dzięki 
temu projektowi nauczyciele 
stawigudzkiej podstawówki 
doskonalą umiejętności 
uczniów w zakresie edukacji 
cyfrowej, jednocześnie zago-
spodarowując im atrakcyjnie 
czas wolny. 

Lara Klein
Klaudia Nowosielska

Kuratorium Oświaty, Warmińsko-Mazurska Strefa Ekonomiczna 
i stawigudzka firma Alnea są inicjatorami Programu Wspomagania 
Uczniów w Wyborze Zawodu LABORATORIUM. Jedną ze szkół bio-
rących udział w programie jest Gimnazjum ze Stawigudy. 

Jaki zawód wybrać? Ruszył program LABORATORIUM 

W gminie Stawiguda od 14.03.2013r. działa ,,Stowarzyszenie na 
Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda”. Prezesem tej inicja-
tywy jest Małgorzata Wolszczak, koordynatorem działań - Lidia Milik, 
a członkami są pracownicy i przyjaciele gimnazjum.

(…) na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
Gminy Stawiguda – działamy MegaMisja to nowoczesny program cyfrowej 

edukacji w świetlicy w szkole podstawowej. 
Program obejmuje swoim zasięgiem już kilka 
tysięcy dzieci w całej Polsce. Wśród nich są 
dzieci ze stawigudzkiej SP.

MEGAMISJA w Stawigudzie 

Spotkanie gimnazjalistów w Alnei, fot.org.

Spotkanie uczniów w gimnazjum w GDDKiA, fot. org.

Uczestnicy warsztatów z własnoręcznie wykonana biżuterią, fot.org.

Uczestnicy warsztatów Mega Misji w SP w Stawigudzie, fot.org.
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Dobiegła końca tegoroczna 
akcja Usuwania wyrobów za-
wierających azbest z terenu 
gminy Stawiguda w roku 2016. 
Mieszkańcy, którzy wystąpili 
do Wójta Gminy Stawiguda 
z wnioskiem, mogli skorzystać 
z dofinansowania na demontaż, 
transport i utylizację pokrycia 
dachowego lub innych wyro-
bów zawierających azbest. Ak-
cja była realizowana w ramach 
zadania pn.: Usuwanie wy-
robów zawierających azbest 
z terenu Gminy Stawiguda, 
dofinansowywanego ze środ-
ków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Warszawie 
oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Olsztynie w ra-
mach Programu Dotacyjnego 
Ochrona powierzchni ziemi – 
Usuwania Azbestu 2016.
Zadanie polegało na:
demontażu i zabezpieczeniu 
pokrycia dachowego lub in-
nych wyrobów zawierających 
azbest,
transporcie odpadu niebez-
piecznego z miejsca rozbiórki 
do miejsca unieszkodliwienia,
unieszkodliwieniu poprzez 
składowanie odpadu niebez-
piecznego na składowisku.

Zadaniem objęto 25 nieru-
chomości leżących na terenie 
Gminy Stawiguda. Powierzch-
nia pokryć dachowych wynio-
sła 2.915 m2. Masa zdjętych 
odpadów niebezpiecznych za-
wierających azbest wyniosła 
łącznie 50,158 Mg.
Na etapie składania wniosków 
o dofinansowanie ilość nie-
ruchomości była większa niż 
ilość nieruchomości, z któ-

rych rzeczywiście usunięto wy-
roby zawierające azbest, jed-
nakże ilość i masa odpadów 
niebezpiecznych zawierają-
cych azbest okazała się w rze-
czywistości większa niż ilość 
i masa odpadów zgłoszonych 
we wnioskach. W trakcie reali-
zacji zadania pięciu właścicieli 
nieruchomości zrezygnowało 
z realizacji zadania z powodu 
braku środków finansowych 
na wykonanie nowych pokryć 

dachowych; ponadto z nieru-
chomości odebrano, przetrans-
portowano i unieszkodliwiono 
inne ilości odpadów niż wska-
zano przez właścicieli we 
wnioskach. 
Demontażem, transportem 
i utylizacją materiałów nie-

bezpiecznych zawierających 
azbest zajmowała się firma 
wybrana po przeprowadzeniu 
rozeznania cenowego przez 
Gminę. Wybrany wykonawca 
kontaktował się z właścicie-
lami nieruchomości w celu 
ustalenia dogodnego terminu 
przeprowadzenia prac; właści-
ciele byli obecni podczas re-
alizacji zadania, a po zakoń-
czonych pracach podpisywali 
Protokoły wykonania prac oraz 
Karty przekazania odpadów.
Łączny koszt zadania wyniósł 
17.944,74 zł, w tym kwota do-
finansowania z WFOŚiGW 
w Olsztynie 15.073,58 zł 
i środki własne Gminy Stawi-
guda 2.871,16 zł.

Referat Ochrony Środowiska 
i Promocji Urząd Gminy

 Stawiguda

Od dnia 1 stycznia 2017 roku 
na terenie gminy Stawiguda 
będą obowiązywały następujące 
stawki i opłaty:

I. Podatek od nieruchomości
Rada Gminy uchwałą nr 
XIX/205/2016 z dnia 27 paź-
dziernika 2016 r. ustaliła roczne 
stawki podatku od nieruchomo-
ści na rok 2017 w wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów 
i budynków – 0,83 zł od 1 m2 po-
wierzchni;
b) pod wodami powierzchnio-
wymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych – 
4,54 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym: zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje po-
żytku publicznego – 0,45 zł od 1 
m2 pow. użytkowej;
d) niezabudowanych objętych 
obszarem rewitalizacji, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 9 
października 2015 r. o rewitali-
zacji i położonych na terenach, 
dla których miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego 
przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usłu-
gową albo zabudowę o przezna-
czeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, 
jeżeli od dnia wejścia w ży-

cie tego planu w odniesieniu do 
tych gruntów upłynął okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zakończono 
budowy zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego – 2,98 zł od 
1 m2 powierzchni; 
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 
m2 pow. użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej – 
20,10 zł od 1 m2 pow. użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 
pow. użytkowej;
d) związanych z udzieleniem 
świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez pod-
mioty udzielające tych świad-
czeń – 4,61 zł od 1 m2 pow. użyt-
kowej;
e) pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje po-
żytku publicznego – 7,62 zł od 
1 m2 pow. użytkowej; za wyjąt-
kiem budynków gospodarczych 
i garaży – 4,25 zł od 1 m2 pow. 
użytkowej;
3) od budowli – 2% ich warto-
ści określonej na podstawie art. 
4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokal-
nych.

II. Podatek rolny
Rada Gminy uchwałą nr 
XIX/207/2016 z dnia 27 paź-
dziernika 2016 r. do celów 
wymiaru podatku rolnego 
na rok 2017 obniżyła śred-
nią cenę skupu żyta, ogłoszoną 
w Komunikacie Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego 
z dnia 18 października 2016 r. 
w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres 11 kwartałów bę-
dącej podstawą do ustalenia po-
datku rolnego na rok podatkowy 
2017 (Monitor Polski z 2016 r. 
poz. 993) z kwoty 52,44 zł za 
1dt do kwoty 50,00 zł.
III. Opłata miejscowa
Na terenie gmina Stawiguda po-
bierana jest opłata miejscowa 
od osób fizycznych, przebywa-
jących dłużej niż dobę w celach 
turystycznych, wypoczynko-
wych lub szkoleniowych w miej-
scowościach: Dorotowo, Kręsk, 
Łańsk, Majdy, Tomaszkowo, 
Ruś, Wymój, Zielonowo, Pluski, 
Rybaki, Gryźliny, Gągławki, Sta-
wiguda i Bartąg.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy 
Stawiguda nr XIX/204/2016 
z dnia 27 października 2016 r. 
opłata miejscowa od 1 stycznia 
2017 r. będzie wynosiła 2,17 zł 
dziennie za każdą rozpoczętą 
dobę pobytu (w roku 2016 – 
2,18 zł).

IV. Opłata targowa
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada 
Gminy może wprowadzić opłatę 
targową. 
Uchwałą nr X/98/2015 z dnia 
15 października 2015 r. Rada 
Gminy wprowadziła opłatę tar-
gową. Dzienne stawki opłaty 
targowej za dokonywanie sprze-
daży wynoszą:

1) ręki, kosza, skrzynki - 10,00 zł
2) ziemi, stołu, straganu, stoiska, 
stolika - 20,00 zł
3) samochodu osobowego, cię-
żarowego lub dostawczego, plat-
formy, przyczepy samochodu 
albo ciągnika z przyczepą - 30,00 
zł
4) pozostałych nie wymienio-

nych form sprzedaży - 35,00 zł

Referat Podatków i Opłat
Urząd Gminy

Informacje o podatku od środ-
ków transportowych zamie-
ścimy w następnym numerze 
„Horyzontów Stawigudy”.

Podatki i opłaty w 2017 roku – podatek od nieruchomości i rolny 

W tym roku w gminie Stawiguda usunięto 
łącznie 50,158 megagram odpadów niebez-
piecznych zawierających azbest.

Szkodliwy azbest usunięty
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Na terenie gminy, na drodze 
S51, planowane są 3 węzły ko-
munikacyjne: w Gryźlinach, 
Stawigudzie oraz w Tomasz-
kowie. Sprawiają one, że oko-
liczny teren jest dobrze sko-
munikowany. Dodatkowym 
atutem jest bliskość lotniska 
w Szymanach.Kolejną zachętą 
dla inwestorów jest to, że na 
terenie gminy obowiązuje 
uchwała w sprawie zwolnienia 
z podatku od nieruchomości 
w ramach pomocy de minimis 
dla przedsiębiorców.
Zwolnienie z podatku od nie-
ruchomości przysługuje na 
okres: 1 roku – jeżeli w wy-
niku nowej inwestycji utwo-
rzono co najmniej 5 nowych 
miejsc pracy, 2 lat – jeżeli 
w wyniku nowej inwestycji 

utworzono co najmniej 20 no-
wych miejsc pracy i 3 lat – je-
żeli w wyniku nowej inwesty-
cji utworzono co najmniej 30 
nowych miejsc pracy.
Gmina zgłosiła 3 tereny do 
Warmińsko-Mazurskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej: 
działka w Gryźlinach o wiel-
kości 2.45 ha, teren w Mio-
dówku 1.3 ha i teren w Sta-
wigudzie przy ulicy Ceglanej 
o wielkości ponad 1 ha. 1 grud-
nia komitet stały Rady Mini-
strów pozytywnie zaopiniował 
wniosek w sprawie zmiany 
granic Warmińsko-Mazur-
skiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. Do zakończenia 
pełnej procedury została już 
tylko komisja prawnicza oraz 
podpis Premier Beaty Szy-

dło. Przedsiębiorcy, którzy 
działają na terenie W-M SSE, 
w ramach zezwolenia na pro-
wadzenie działalności gospo-
darczej na terenie Warmińsko-
-Mazurskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej mają prawo do 
korzystania z pomocy publicz-
nej w postaci zwolnienia z po-
datku dochodowego.
Lokalizacja Gminy sprzyja też 
rozwojowi kadr. Warto wspo-
mnieć o Uniwersytecie War-
mińsko- Mazurskim, dzięki 
niemu inwestorzy będą mogli 
zatrudniać dobrze wykształco-
nych pracowników, absolwen-
tów tejże uczelni. W 2014 roku 
została założona Gminna Rada 
Biznesu skupiająca przedsię-
biorców z terenu gminy.

Miłosz Tkacz

Jednym z obszarów, w którym działa organizacja jest 
społeczeństwo, kultura, edukacja. Przedsiębiorcy 
działający w Gminnej Radzie Biznesu wspierają 
wiele projektów na terenie gminy. Dzięki ich inicja-
tywie stawigudzcy piłkarze dostali stroje piłkarskie, 
a uczniowie gimnazjum odwiedzili zakład produk-
cyjny w ramach programu Laboratorium - programu 
organizowanego wspólnie przez przedsiębiorców, 
Warmińsko mazurska Specjalną Strefę EKONO-
MICZMNĄ oraz Kuratorium Oświaty. Zachęcamy 
wszystkich biznesmenów, zarówno z terenu gminy, 
jak i planujących działalność na terenie naszej gminy 
do włączenia się w pracę stowarzyszenia. Wszyst-
kich zainteresowanych odsyłamy do strony na face-
booku: www.facebook.com/GRBStawiguda.

Miłosz Tkacz

Gminna Rada Biznesu w Stawigudzie to 
stowarzyszenie mające na celu łącze-
nie przedsiębiorców z terenu gminy. Raz 
w miesiącu członkowie stowarzyszenia 
spotykają się w Przystani między Deskami 
w Tomaszkowie i rozmawiają na tematy 
biznesowe, o możliwościach współpracy 
z władzami gminy oraz o aktualnej sytuacji 
społeczno-gospodarczej.

Razem 
dla biznesu

Gmina Stawiguda jest przygotowana do przyjęcia nowych inwesto-
rów. Głównym powodem, dlaczego warto tu inwestować jest dosko-
nałe położenie. Przez teren gminy przebiega droga krajowa numer 
51, która obecnie jest w przebudowie. W toku są również prace zwią-
zane z budową obwodnicy Olsztyna. 

Dlaczego warto inwestować 
w Naszej Gminie? 

Gmina Stawiguda przyjazna inwestycjom

Obszar działań Gminnej Rady Biznesy, fot.GRB
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-Chodziłeś do naszego gim-
nazjum w latach 2006-2009. 
Wracając myślami do tego 
czasu jakie towarzyszą Ci 
uczucia?
Był to naprawdę przyjemny 
okres w moim życiu. Wia-
domo, było się wtedy jeszcze 
dzieckiem, choć myślało się 
inaczej. Na pewno miłe wspo-
mnienia wiążę z kadrą nauczy-
cielską.
-Jakieś szczegóły?
Bardzo przyjemnie wspomi-
nam swojego wychowawcę 
Aleksandra Szcześniaka. Był 
najlepszym wychowawcą, ja-
kiego spotkałem podczas mo-
jej edukacji. Zawsze stawał po 
stronie ucznia i sprawdzał się 
w sprawach organizacyjnych.
-Część nauczycieli twierdzi, 
że byłeś grzecznym, pojęt-
nym i inteligentnym uczniem. 

Czy możesz powiedzieć teraz 
to samo o sobie?
Nie uważam siebie za inteli-
gentnego. Jestem na pewno 
pracowity, ale czy inteli-
gentny… nie wiem. Na pewno 
zdobyłem dużo mądrości pod-
czas nauki w gimnazjum, po-
tem w liceum i na studiach.
-Gdybyś mógł powrócić jesz-
cze raz do Gimnazjum w Sta-
wigudzie skorzystałbyś, czy 
wolisz tak jak jest teraz?
Trudno powiedzieć, chyba tak. 
Co nie oznacza, że teraz jest go-
rzej, jest inaczej. Wtedy czło-
wiek miał mniej obowiązków 
na głowie, mniej się przejmo-
wał. Byli różni koledzy. Nie-
stety, teraz utrzymuje kontakt 
tylko z nieliczną grupą przyja-
ciół z tamtych lat. Większość 
nauczycieli wspominam miło, 
choć nie każdego da się lubić. 

Ogólnie z chęcią wróciłbym do 
tamtego okresu.
-Jakie przedmioty intereso-
wały Cię czy miały one wpływ 
na późniejszy wybór szkoły 
ponadgimnazjalnej i ewentu-
alnych studiów?
Najbardziej interesowała mnie 
historia, ale miło wspomi-
nam zajęcia wychowania fi-
zycznego z Panią Aleksandrą 
Rączkiewicz. Poza tym zacie-
kawienie wzbudziła u mnie 
matematyka i język angielski. 
Patrząc na wybór profilu w li-
ceum, kierowałem się bardziej 
kierunkiem studiów niż zainte-
resowaniami. Uczęszczałem do 
klasy o profilu biologiczno- po-
lonistycznym w Liceum Ogól-
nokształcącym nr 1 im. Adama 
Mickiewicza w Olsztynie. Wie-
działem, że z biologią będzie 
najciężej, jednak uporałem się 
z tym. Po zdaniu matury dosta-
łem się na psychologię.
-No właśnie, wspominasz 
o psychologii na jakiej uczelni 
zdecydowałeś się kontynu-
ować swoją naukę?

Jestem studentem V roku psy-
chologii na Uniwersytecie im 
Adama Mickiewicza w Pozna-
niu.
-Co zamierzasz robić dalej, 
po zakończeniu studiów?
W najbliższych miesiącach za-
mierzam obronić pracę magi-
sterską. Co dalej? Na pewno 
będę musiał się dalej kształ-
cić, bo psychologia to takie stu-
dia, gdzie sam tytuł magistra to 
dopiero początek. Potem cały  
czas trzeba się uczyć. Ja zamie-
rzam poszerzać zakres wiedzy 
przede wszystkim w obszarze 
terapii uzależnień. Być może 
zostanę terapeutą, ale do tego 
jeszcze długa i niestety kosz-
towna droga.
-Kosztowna?
Tak, taka edukacja kosztuje ty-
siące, czy nawet dziesiątki ty-
sięcy złotych.
-Czy masz  jakieś rady dla 
uczniów uczących się obecnie 
w gimnazjum?
Niech korzystają z tego co 
mają. Z tego czasu, z tych moż-
liwości. Słuchajcie rad nauczy-

cieli, tych którzy są dla was 
autorytetem, bo chcą wam po-
móc. Ja zaufałem Pani Annie 
Stokłos. W szkole średniej wy-
brałem profil polonistyczno-

-biologiczny. Trzeba jednak 
pamiętać, aby nigdy nie zapo-
mnieć o własnym zdaniu i ma-
rzeniach.
Rozmawiał: Mikołaj Łabanowski 

-Skąd wziął się pomysł na powstanie 
klubu?
Pomysł na te spotkania powstał wcześniej 
– na wernisażu organizowanego przeze 
mnie konkursu fotograficznego „Wulpiń-
skie Klimaty”. Zaprezentowano tam zdję-
cia z różnych zakątków świata wykonane 
przez fotoamatorów w kategorii „Pamiątka 
z Podróży”. Te prace tak mnie zachwyciły, 
że postanowiłam namówić kilkoro z nich 
na przygotowanie relacji z tych podróży. 
-Kto pomógł pani w realizacji projektu?
Ewelina Sugajska –instruktorka Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Stawigudzie. 
Podchwyciła pomysł i z pełnym zaanga-
żowaniem, wykorzystując swoje zdolności 
plastyczne, włączyła się w organizację pro-
jektu.
-O jakich zakątkach świata mogli już po-
słuchać goście spotkań?
Wysłuchaliśmy m.in. opowieści o samotnej 
pielgrzymce, podróży autostopem, wypra-
wie w dżunglę kajakiem, o pracy misjonar-
skiej, żeglowaniu po Wyspach Nawietrz-
nych, nurkowaniu po najpiękniejszych 
rafach koralowych świata, wyprawie ro-
werowej po Maroko i ekstremalnej po-
dróży motocyklami po dzikich terenach Sri 
Lanki. Cenne i zapamiętane zostały przy-

gotowane napoje oraz potrawy z podróży, 
która była w danym czasie przedstawiana.
-Czego spróbować mogli goście spotkań?
Przysmaków było naprawdę  mnóstwom.
in.: sałatka krabowa, napój nurka, empana-
das-nadziewane pierożki, kurczak w sosie 
teriyaki, curry z Sri Lanki  bądź zupa z kre-
wetek.
-Czy pomysły się już wyczerpały, czy 
może już wiadomo, jak w przyszłości wy-
glądać będzie Klub Podróżnika?
Jest to bardzo trudne  pytanie. Początkowo 
w planach było, iż uda nam się może trzy 
bądź cztery spotkania. Jak widać Klub się 
zmienia na coraz lepsze.
-Jak odnajdywała Pani tak wielu po-
dróżników?
Jak mówiłam na początku namówiłam 
uczestników wernisażu, aby opowiedzieli 
o swoich pasjonujących podróżach. Lecz 
popyt rósł. Zaczęłam kontaktować się 
z osobami znajomymi, które były w róż-
nych zakątkach świata.
-Czy chciałaby Pani przekazać coś czy-
telnikom „Horyzontów Stawigudy”?
Cóż, Zapraszam do inspirującej PO-
DRÓŻY KULINARNEJ. 
Z Urszulą Dobrzańską o Klubie Podróżnika 
rozmawiał Oskar Maguda

Stawigudzcy wolonta-
riusze pozyskali z Euro-
pejskiego  Stowarzysze-
nia Edukacji i Rozwoju 
„PIONIER” fundusze na 
realizację projektu pro-
mującego ideę wolonta-
riatu. Zajęcia ruszyły. 

W ramach tego przedsięwzię-
cia uczennice trzecich klas 
gimnazjum przeprowadziły 
w 5 i 6 klasach szkoły podsta-
wowej oraz w 1 klasie gim-
nazjum warsztaty „Zarażamy 
Wolontariatem”, mające na 
celu nakłonienie młodzieży 
do czynnej pomocy potrzebu-
jącym. Zajęcia odbywały się 
w formie zabaw. Uczniowie 
odkrywali, z jaką łatwością 
można zostać wolontariuszem. 
Dowiedzieli się, jakie cechy 
powinien mieć wolontariusz 
oraz rozmawiali na temat tego, 
w jaki sposób może on poma-
gać innym. Uczestnicy pro-
jektu wyszli z zajęć z przeko-
naniem, że pomagając innym 
odczuwamy satysfakcję i sta-
jemy się lepszymi osobami. 

Kinga Żochowska
 Helena Kaszubska

Klub Podróżnika w Tomaszkowie z roku na rok cieszy się coraz większym za-
interesowaniem  - nie tylko mieszkańców Tomaszkowa, lecz i mieszkańców 
całej gminy Stawiguda. Pomysłodawczyni – Urszula Dobrzańska opowiada 
czytelnikom „Horyzontów Stawigudy” o najciekawszych inicjatywach Klubu.

Klub Podróżnika 2016 Zarażamy 
Wolontariatem 

Powrót do dawnych lat, czyli rozmowa 
z absolwentem Publicznego Gimnazjum im. 
Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie - Pio-
trem Łabanowskim.

Absolwent na medal

Piotr Łabanowski na kolonii jako opiekun dzieci niepełnosprawnych, 
fot. zbiory własne
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Uczniowie Podstawówki ze 
Stawigudy pojechali na war-
szawski Torwar, aby wziąć 
udział w ArturSiódmiak 
Camp. Celem spotkania było 
pobicie rekordu świata – miała 
odbyć się największa lekcje 
wf-u na świecie! Udało się to 
dzięki 5 tys. Osób - zapalonej 
sportem młodzieży (dla po-
równania podczas poprzedniej 
próby w „lekcji” brało udział 

brało 3 tys. uczniów). 
Warszawski Torwar podzie-
lony był na 10 punktów, które 
były odwiedzane kolejno 
przez dzieci. Każda grupa spę-
dzała na 1 punkcie 4-5 min., 
po czym przechodziła do na-
stępnego stanowiska. Pod 
okiem trenerów uczniowie 
doskonalili swoje umiejętno-
ści sportowe. Uczestnicy ak-
cji na miejscu mogli spotkać 

wielu sławnych sportowców 
m.in. Otylię Jędrzejczak, Maję 
Włoszczowską, Marka Kolbo-
wicza, Klaudię Jans-Ignacik, 
Milenę Radecką, Monikę Py-
rek, Tomasza Majewskiego, 
Piotra Małachowskiego, An-
drzeja Wronę i Pawła Zagum-
nego, z którymi chętnie robili 
sobie zdjęcia i prosili o auto-
grafy. 

Adam Tylicki 

-Młodzi piłkarze tryskają ra-
dością. Co jest kluczem do 
sukcesu?
Trening. Dzieciaki trenują 3-4 
razy w tygodniu. Wiadomo, ka-
dra się zmienia. Jedni odcho-
dzą, drudzy przychodzą. Lecz 
większość „trzyma się” ze mną 
i trenuje już 3 lata.
-Co dalej? Ma Pan jakieś 
plany?
Dalej zamierzam trenować 
dzieci i być może „ugrać coś” 
w finałach wojewódzkich. Trzy 
lata temu taki sam sukces od-
niosłem ze Szkołą Podstawową 
w Rusi.
-Jak długo pracuje Pan 
z dziećmi?
Z tą grupą trzy lata. W Stawi-
gudzie i okolicznych wsiach to 
już lat osiemnaście.
-Czy są to dzieci tylko z gminy 
Stawiguda?
Tak. Bardzo rzadko są to „do-
jeżdżający”. 99,9 % przypad-
ków to młodzież z gminy Sta-
wiguda.
-Czy któryś z Pana pod-
opiecznych osiągnął jakieś 
sukcesy?
Paru się znajdzie. Grający 
w „poważną piłkę” - Jakub Se-
rafin - zawodnik Lecha Poznań, 
obecnie grający w Bytovi By-
tów. Warto też wymienić Da-
miana Skrodzkiego czy Bog-
dana Ślimaka. Damian grał 
w III-ligowej Olimpii Olszty-
nek, a Bogdan odszedł do Sto-
milu, gdy był juniorem. Obec-

nie gra w zespole seniorów 
klubu GKS Stawiguda. Za-
równo Damian jak i Bogdan 
są absolwentami Publicznego 
Gimnazjum im. Olimpijczy-
ków Polskich w Stawigudzie.
-Został Pan nominowany do 
konkursu Animator Roku 
2016. 
Ktoś mnie zgłosił. Nawet nie 
wiem kto. Plebiscyt się już za-
kończył. Zająłem trzecie miej-
sce w województwie. Kluczem 
do tego jest ciężka praca z za-
wodnikami oraz dobre relacje 
z nimi. Na jednym turnieju ha-

lowym drużyna zmieniła na-
zwę na „Dzieci Stasia”. 
-W czerwcu bieżącego roku 
„Gazeta Olsztyńska” opu-
blikowała wywiad z Panem. 
Nazwała Pana „dobrym wuj-
kiem młodych piłkarzy”. 
Zgadza się Pan z tym stwier-
dzeniem?
Tak. Myślę, że tak jest, było 
i będzie. Gdyby policzyć 
wszystkich, którzy „przewinęli 
się” przez moją drużynę, to by-
łoby ich ok. 300 osób. Obecną 
drużynę chciałbym trenować 
„do końca”.

Uczniowie ZSP w Stawigudzie wzięli udział w biciu rekordu Guinnessa 

Największa lekcja wf-u!

Grupa piłkarzy do lat ośmiu prowadzonych przez Wiesława Śnieżko 
awansowała do finałów wojewódzkich turnieju „Z podwórka na stadion 
o puchar Tymbarku”. O sukcesach i dalszych planach trenera młodych 
piłkarzy z trenerem piłki nożnej rozmawiał Mikołaj Łabanowski .

Sukces młodych 
piłkarzy w kategorii U-8

Podczas Mikołajkowego Pod-
sumowania działań zrealizowa-
nych w 2016 r., które odbyło 
się 10 grudnia br. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Stawigu-
dzie została zaprezentowana 
fotorelacja oraz omówienie mi-
nionych wydarzeń. W tym roku 
zaproponowano około 40 róż-

nych aktywności, w których 
wzięło udział ponad 1300 osób. 
Oznacza to, że średnio w każ-
dym miesiącu dzięki tym dzia-
łaniom ponad 100 osób wyszło 
z domu i skorzystało z tych pro-
pozycji. Niezwykle nas to cie-
szy i mamy nadzieję, że z każ-
dym rokiem przybywać będzie 

sympatyków RekreAKCJI. 
Wszelkie informacje na ten te-
mat dostępne są na stronie www.
gok.stawiguda.pl a harmono-
gram wydarzeń na rok 2017 do-
stępny będzie w styczniu. Ser-
decznie zapraszamy!

Ewelina Sugajska, 
koordynatorka RekreAKCJI

RekreAKCJA to szereg działań mających na celu popularyzację aktyw-
ności wśród mieszkańców i gości gminy Stawiguda. Finansowana jest 
głównie z budżetu gminy, a realizowana przez Gminny Ośrodek Kul-
tury w Stawigudzie. 

Mikołajkowe Podsumowanie RekreAKCJI 2016

Plan zajęć sportowych 
w Stawigudzie
Nie bez przyczyny mówi się, że "Stawiguda sportem żyje". Nasza wieś 
oferuje duży zakres zajęć sportowych dla dzieci oraz dorosłych.

Hala przy Gimnazjum w Stawigudzie
Poniedziałek od 15:30 do19:20 Piłka Nożna

Wtorek od 15:30 do 18:00
od 18.00 do 19.00 

Piłka Nożna
Trening funkcjonalny

Środa od 15:00 do 18:00
od 18:00 do 20:15
od 20:15 do 21:30

Piłka Nożna 
Tenis 
Zumba

Czwartek od 15:00 do 18:00 Tenis

Piątek od 15:30 do 17:15 
od 17:30 do 18:30 
od 19:00 do 21:00

Piłka Nożna
Zumba
Piłka Nożna

Hala przy szkole podstawowej w Stawigudzie
Poniedziałek od 13:25 do 15:00 

od 15:00 do 18:30
Tańce Wasilewski-Felska
Tenis

Wtorek od 13:25 do 15:00 
od 17:30 do 18:30

Piłka Nożna 
Taekwondo

Środa od 15:00 do 17:00
od 17:35 do 18:35

Tenis
Piłka Nożna

Czwartek od 14:15 do 15:00
od 17:30 do 18:30 
od 18:45 do 20:00

Piłka Nożna 
Taekwondo
Joga

Piątek od 15:00 do 17:30 
od 17:35 do 18:35

Tenis
Piłka Nożna

Sala GOK
Piątek Od 17.00 do 18.00 Fitness 

Świetlica w Tomaszkowie

Poniedziałek Od 18.30 do 19.30 Fitness

Świetlica w Rusi
Środa Od 18.30 do 19.30 Aerobic 

Opracował : Adam Tylicki 

Uczniowie SP w Warszawie razem z Otylią Jędrzejczak, fot.org.
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