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Skąd pomysł na budowę 
szkoły właśnie w Bartągu?
Nasza gmina bardzo dynamicz-
nie rozrasta się na terenach po-
dolsztyńskich,. Chodzi tu głów-
nie o zabudowę wielorodzinną 
w Jarotach i w Bartągu. Szkoła 
podstawowa w Rusi jest jako 
obiekt za mała na taką ilość 
dzieci, nie może już przyjąć no-
wych uczniów. Dlatego zaszła 
konieczność albo rozbudowy 
szkoły w Rusi albo budowy no-
wego obiektu oświaty. Zdecy-
dowaliśmy się na postawienie 
nowego budynku. Wzięliśmy 
pod uwagę wiele okoliczności. 
Istotne okazały się niższe koszty 
inwestycji w Bartągu. Bar-
dziej korzystny okazał się rów-
nież czas związany z dowozem 
dzieci zamieszkałych powyżej 
trzech kilometrów od placówki.
Jak duża będzie szkoła?
Docelowo w szkole podstawo-
wej w Bartągu mają się znajdo-
wać 24 oddziały, każdy po około 
20 uczniów. Naukę zatem bę-
dzie pobierać mniej więcej 400 
uczniów. Jednak budynek budo-

wany będzie etapami. W pierw-
szym powstanie jedno skrzydło, 
na 12 oddziałów, w drugim zaś 
kolejne plus sala gimnastyczna 
i boisko sportowe.

Czy szkoła będzie przyjmo-
wać dzieci z Olsztyna?
Jeżeli w szkole będzie dostępne 
wolne miejsce, placówka będzie 
przyjmować uczniów mieszka-

jących w Olsztynie. Jednakże 
Szkoła Podstawowa w Bartągu 
jest w szczególności przezna-
czona na dzieci z Gminy Stawi-
guda.
Kiedy możemy spodziewać się 
otwarcia nowej szkoły? Jak 
ocenia Pani zaawansowanie 
prac budowlanych?
Na dzień dzisiejszy ukończone 
zostały fundamenty budynku. 
Przy sprzyjającej pogodzie do 
końca roku powinna zostać 
ukończona bryła budynku, a do 
1 września najprawdopodobniej 
zostanie ukończone pierwsze 
skrzydło szkoły, w którym będą 
mogli rozpocząć naukę nowi 
uczniowie.
Inwestycja powstaje w bardzo 
szybkim tempie. Z jakich środ-
ków zostanie sfi nansowana? 

Budowa placówki ma zapew-
nienie fi nansowe. Po części są 
to pieniądze z budżetu gminy, 
a po części jest to dofi nansowa-
nie uzyskane przez Panią wójt. 

Nauczanie w szkole będzie fi -
nansowane z przypadającej na 
każdego ucznia subwencji oraz 
z pieniędzy gminnych.
Czy powstaną udogodnienia 
dla uczniów niepełnospraw-
nych?
Tak jak każdy budynek uży-
teczności publicznej także 
szkołą musi mieć zapewnioną 
obsługę uczniów niepełno-
sprawnych. Także ten obiekt 
musi być przystosowany do na-
uczania dzieci z problemami. 
W tej chwili jest to wymóg ob-
ligatoryjny przy budowie no-
wych budynków oświaty.
Co w związku z reformą 
szkolnictwa?
Szkoła w Bartągu nie będzie 
samodzielnym obiektem, ale 
fi lią SP w Rusi Najprawdopo-

dobniej dlatego w starszym 
obiekcie będą uczyć się młod-
sze dzieci, a w nowym starsze.

Jan Czaczkowski
Mateusz Leleń

1 września wszystkim na pewno kojarzy się z powakacyjnym powrotem do szkoły. Uczniowie naszej Gminy dotych-
czas mogli uczyć się w budynkach w Stawigudzie (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz Rusi. W przyszłym  roku 
przybędzie nowy budynek – w Bartągu. To odpowiedź na stale zwiększająca się liczbę dzieci w tej właśnie części 
Gminy. Szkoła w Rusi nie jest już w stanie sprostać oczekiwaniom, które stawia przed nami demografia.
O budowie szkoły podstawowej w Bartągu z wójt Gminy Stawiguda Ireną Derdoń rozmawiali: Jan Czaczkowski 
i Mateusz Leleń
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Widzom jednak najbardziej 
w pamięci zapadły występy 
zespołów folklorystycz-
nych z całego świata. Pod-
czas tegorocznych prezen-
tacji na scenie zagościły 
zespoły z Gruzji („Mego-
broba”) i Boliwii („Compa-
nia de Danza Acuarela”). 
Egzotyka występów szła 
w parze z bardzo wysokim 
poziomem artystycznym 
i niezwykłym urokiem ar-
tystów. Wielu widzów po-
dziwiało też sprawność fi-
zyczną artystów i piękno ich 
strojów. Egzotycznym go-
ściom w niczym nie ustępo-
wał lokalny zespół Dybzaki. 
Aby urozmaicić widzom 
czas spędzony na plaży, or-
ganizatorzy zaprosili też 
Stare Drobne Małże, któ-
rzy jak zwykle przypomnieli 
nam dobrze znane polskie 
przeboje. 

Lara Klein

W wakacje Gminny Ośrodek 
Kultury w Stawigudzie oraz 
w świetlica w Tomaszkowie 
i w Rusi zorganizowały „Li-
piec w GOK-u”. Dzięki tej ini-

cjatywie dzieci zamiast nudzić 
się w domu mogły aktywnie 
spędzić pierwszy miesiąc wa-
kacji. Maluchy rozwijały się 
poprzez różne warsztaty, ale 

również świetnie się bawiły 
na zorganizowanych wyciecz-
kach. 
- Codzienne zajęcia spotkały 
się z większym zainteresowa-
niem w Tomaszkowie i w Rusi. 
Stawiguda może pochwalić 
się większą frekwencją na wy-
cieczkach - mówi w rozmowie 
Witold Lubowiecki, dyrektor 
stawigudzkiej placówki.
Dzieci uczestniczyły w zor-
ganizowanych wyjazdach, m. 
in. do kina czy schroniska dla 
psów oraz do parku linowego.
Gminne placówki jak co roku 
świetnie zorganizowały czas 
najmłodszym. W następne 
wakacje w gminnych świe-
tlicach i ośrodku kultury na 
dzieci będą również czekać 
ich pracownicy. Do zobaczenia 
w Licu w GOK.

Kinga Żochowska

W tegorocznym programie 
każdy mógł znaleźć coś dla 

siebie: gry i zabawy dla dzieci 
z animatorami z Warmiolan-

dii z Olsztyna, pokaz mega-
baniek mydlanych, seans fil-
mowy z cyklu „Kino letnie pod 
chmurką” (tym razem familijny 
film przygodowy pt. Noc w Mu-
zeum) oraz zabawa taneczna z 
zespołem Trio z Nidzicy. Chęt-
nych do zabawy nie brakowało. 
Podczas festynu wręczono 
także nagrody dla zwycięzców 
w konkursie na najpiękniejszy 
ogród w Pluskach (piszemy o 
tym na stronie 6 – przyp. red.) .

Justyna Reisenberg

Goście z całego świata 
na scenie w Majdach
W sobotę 25 lipca w Majdach odbyły się XXII Międzynarodowe Prezentacje Folklo-
rystyczne „Lato w Mojdach” 2016. Organizatorzy jak zwykle zapewnili bogaty pro-
gram: spływ kajakowy, turniej piłki o Puchar Wójta, zabawy dla dzieci.

LIPIEC w GOK dał szansę na atrakcyjne spędzenie 
wakacji wszystkich chętnym dzieciom.

Maluchy wciąż pamiętają

13 sierpnia plaża nad Jeziorem Plusznym, jak co roku, 
zapełniła się mieszkańcami i gośćmi, chcącymi wspól-
nie spędzić czas na festynie rodzinnym. Gościem ho-
norowym była pogoda, która w tym roku nieco humo-
rzasta, tym razem stanęła na wysokości zadania.

Festyn rodzinny
w Pluskach

Kolorowo i folkowo w  Majdach

Codzienne zajęcia spotkały się z większym zainteresowaniem
w Tomaszkowie i w Rusi

Chętnych do zabawy nie brakowało
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Nowy rok szkolny zaczął się 
z wielkim przytupem. Z roku 
na rok szkoły w naszej gminie 
rozwijają się, jest coraz wię-

cej uczniów, a poziom nauki 
wzrasta . Nauczyciele podkre-
ślają, że uczniom, pomimo po-
nownego powrotu do szkoły 
i rozpoczęcia okresu ciężkiej 
pracy i intensywnej nauki, to-
warzyszy dobry humor i zapał 
do nauki. W tym roku nauczy-
ciele postawili na prosty w od-
biorze oraz efektywny sposób 
nauki – mówi Marek Kotliń-
ski, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej Rusi. Szkoły są wypo-

sażone w tablice multimedialne, 
które pomagają uczniom w na-
uce oraz w skuteczniejszym za-
pamiętywaniu materiału . 

W Szkole Podstawowej w Rusi, 
jak co roku, organizowane są 
zawody sportowe w najróżniej-
szych dyscyplinach: zawody 
pływackie, zawody w łyżwiar-
stwie i wiele innych. Planowane 
są również wycieczki organizo-
wane w celu nauczenia uczniów 
jazdy na nartach. Warto rów-
nież wspomnieć o budowie 
nowej szkoły w Bartągu. We-
dług planów do szkoły w Rusi 
będą uczęszczały klasy 4-6, 

a szkoła budowana w Bartągu 
weźmie pod opiekę klasy 1-3. 
Szkoła Podstawowa w Stawi-
gudzie też się rozwija, a osią-

gnięcia uczniów są również 
wyjątkowo duże. Z roku na rok 
stawigudzcy uczniowie wy-
grywają coraz więcej konkur-
sów, zarówno sportowych jak 
i naukowych. W ofercie można 
znaleźć rozmaite zajęcia wy-
równawcze oraz te pomagające 
uczniom rozwijać swoje zainte-
resowania. 
Gimnazjum w Stawigudzie, 
kierowane od tego roku przez 
Annę Stokłos, otwiera swoje 

drzwi dla tych, którzy chcą po-
znać i rozwinąć swoje talenty. 
To czas na samodzielność, od-
powiedzialność, ale też na 
ciężką pracę. Uczniowie mu-
szą przygotować się do nauki 
w szkole średniej, wcześniej 
jednak odnaleźć kierunek swo-
jego rozwoju. 
Przed uczniami 10 miesięcy na-
uki. Czekamy na przerwę świą-
teczną, ferie zimowe. Do zakoń-
czenia roku szkolnego pozostało 
285 dni (podliczeń dokonałem 
w niedzielę 18 września)

Miłosz Tkacz

Młodzi ludzie czekają na Wasze 
wsparcie we wspólnym przygo-
towaniu projektu, który pozwoli 
im lepiej poznać siebie i swoje 
środowisko! Odkryć samych 
siebie i swoje możliwości! Po-
znać ludzi, organizacje i insty-
tucje, które gotowe są wspólnie 
z młodymi zmieniać ich świat! 
Dzięki zdobytym w projekcie 
umiejętnościom młody czło-
wiek z małej miejscowości na-
uczy się samodzielnie i świado-
mie osiągać wyznaczane przez 
siebie cele, planować swoją 

przyszłość, wspólnie z innymi 
młodymi działać. Wszyscy, któ-
rzy będą towarzyszyli mu w tej 
drodze zyskają wiarygodność 
w oczach swojego otoczenia 
i wsparcie w kolejnych wspól-
nych działaniach.
Polska Fundacja Dzieci i Mło-
dzieży ogłosiła od 2001 roku 
wspiera inicjatywy społeczne 
służące wyrównywaniu szans 
na dobry start w dorosłe ży-
cie młodzieży z terenów wiej-
skich i małych miast (do 20 ty-
sięcy mieszkańców). W celach 

statutowych znajduje się pod-
noszenie kompetencji uczniów 
i rozwój ich umiejętności spo-
łecznych, takich jak praca w ze-
spole, zdolność pozyskiwania 
wsparcia dla realizacji wyty-
czonych celów czy umiejęt-
ność planowania swoich dzia-
łań. Celem tego konkursu jest 
wsparcie projektów, których 
celem ma być rozwój u mło-
dych ludzi umiejętności spo-
łecznych przydatnych za-
równo w ich obecnym, jak 
i dorosłym życiu.

Program skierowany jest do 
organizacji pozarządowych, 
gminnych domów kultury, bi-
bliotek gminnych oraz nie-
formalnych grup dorosłych 
z miejscowości do 20 000 
mieszkańców. Termin rejestra-
cji wniosków upływa 25 paź-
dziernika 2016 r. o godz. 12.00.
O dotacje do 8 500 zł na pro-
jekty minimum 6-miesięczne, 
rozpoczynające się nie wcze-
śniej niż 1 lutego 2017 r. i trwa-
jące nie dłużej niż do 31 sierp-
nia 2017 r. mogą ubiegać się 
organizacje pozarządowe, 
gminne domy kultury i gminne 
biblioteki oraz nieformalne 
grupy dorosłych z terenów 
wiejskich i miast do 20 000 
mieszkańców.
Termin składania wniosków 
upływa 25 października 2016 
roku, do godziny 12.00.
Więcej informacji na www.
rownacszanse.pl

Red.

Długo oczekiwane wakacje są już wspomnieniem, nadszedł czas 
nauki.W stawigudzkich szkołach naukę rozpoczęło niemal 700 
uczniów pod opieką 60 nauczycieli i pedagogów. 2 szkoły podsta-
wowe (w Stawigudzie i Rusi) oraz gminne gimnazjum otworzyły w 
swoje drzwi prze stawigudzkimi dziećmi i młodzieżą.

Trwa nabór wniosków do Regionalnego Konkursu Grantowego w ra-
mach Programu Równać Szanse 2016 Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności. 

Szkoło, jak się masz? 

Konkurs programu 
Równać Szanse 2016!

Irena Derdoń wójt gminy Stawiguda wzięła udział w rozpoczęciu roku szkolnego w Gimnazjum Publicznym w Stawigudzie

Pierwszy dzwonek po wakacjach w Szkole Podstawowej w Rusi

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego z nową dyrektor w Gimnazjum 
Publicznym, Anną Stokłos
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Ze współorganizatorem akcji, 
nauczycielem biologii i chemii 
w stawigudzkim gimnazjum. 
rozmawiał Adam Komar. 
Na czym polega akcja Sprzą-
tania świata? Jaka jest jej hi-
storia w Gminie Stawiguda?
Akcja Sprzątanie świata to mię-
dzynarodowa kampania polega-
jąca na zbiorowym sprzątaniu 
śmieci zalegających w miej-
scach nieprzeznaczanych do ich 
składowania. Kampania ta wy-
wodzi się z Australii i tam roz-
poczęła się w 1989 r. W Pol-
sce  akcja odbywa się od 1994 

r. Nasz szkoła uczestniczy 
w niej od 2002 r. W tym roku, 
po dłuższej przerwie ponow-
nie aktywnie uczestniczymy 
w międzynarodowym projekcie 
ekologicznym.
Jak brzmi hasło na tegoroczną 
kampanię?
Corocznie staramy się promo-
wać działania ekologiczne pod 
innym hasłem. Zawsze  nad-
rzędnym celem jest wzrost świa-
domości ekologicznej miesz-
kańców i dbałość o czystość 
miejscowości naszej Gminy. 
Tegoroczna akcja pod hasłem 

„Czysta Gmina” połączona jest 
z konkursem szkolnym na se-
lektywną zbiórkę makulatury, 
baterii i zużytych telefonów ko-
mórkowych. Biorą w niej udział 
prawie wszystkie szkoły z te-
renu Gminy. Dzięki temu zachę-
camy do prowadzenia selek-
tywnej zbiórki odpadów a tym 
samym do przeciwdziałania za-
śmiecaniu najbliższego otocze-
nia.
Skąd u Pani zainteresowa-
nie ekologią? Wydaje się, że 
Gmina Stawiguda jest raczej 
czysta.  

Jako mieszkanka Gminy, 
a także nauczycielka bio-
logii, od dawna dostrzega-
łam potrzebę zadbania o stan 
środowiska miejsca, w któ-
rym mieszkam. Najbardziej 
zbulwersowana byłam sy-
tuacjami, kiedy po lecie na 
plaży leżały sterty 
śmieci, a przy-
drożne rowy zapeł-
nione były dużą ilo-
ścią opakowań po 
napojach czy fast-
foodowym jedzeniu. 
Takie sytuacje spo-
wodowały, ze zaczę-
łam szukać sposobu 
na chociaż mini-
malne ograniczenie 
zalegających śmieci 
w miejscach, które 
powinny cieszyć es-
tetyką. Nawiązałam 
współpracę z Olsz-
tyńskim Centrum 
Edukacji Ekologicz-
nej, gdzie miałam 
okazje szkolić się  
w obszarach mię-
dzy innymi zwią-
zanych z problemem zanie-
czyszczania środowiska. Była 
to dla mnie inspiracja do pod-
jęcia próby organizowania ak-
cji takiej jak tegoroczna. Po-
czątkowo uczestniczyli tylko 
uczniowie, nauczyciele i pra-
cownicy naszego Gimnazjum 
we współpracy z Urzędem 
Gminy i sołtysami poszczegól-

nych miejscowości, w których 
zamieszkuje młodzież uczęsz-
czająca do Gimnazjum. Obec-
nie w akcję włączyli się 
uczniowie szkół podstawo-
wych. 
Co możemy zyskać uczestni-
cząc w akcji?

Tak naprawdę szkoła nie zy-
skuje niczego. Zysk jest po 
stronie młodzieży i wszystkich 
osób uczestniczących w akcji, 
a przede wszystkim środowi-
ska, które nas otacza i jest na-
szym „miejscem na Ziemi”.
Jak zorganizować taką ak-
cję? Czy to duże przedsię-
wzięcie? 

Sprzątanie świata byłoby nie-
możliwe bez współpracy wielu 
ludzi. Oprócz wszystkich na-
uczycieli w organizację akcji 
zaangażowali: Referat Ochrony 
Środowiska i Promocji Urzędu 
Gminy Stawiguda, Rady So-
łeckie, a przede wszystkim soł-

tysi poszczególnych 
miejscowości gmin-
nych i rodzice na-
szych uczniów. W tym 
roku nagrodę główną 
– wycieczkę ufundo-
wał Urząd Gminy Sta-
wiguda zaś nagrodę 
pocieszenia firma Re-
mondis. Zaangażo-
wanie tak wielu osób 
na pewno przyczyni 
się do tego, że nasza 
Gmina będzie jeszcze 
czystsza.
Jak ocenia Pani za-
angażowanie dzieci 
i młodzieży w akcję?
Podejście uczniów 
do akcji jest (moim 
zdaniem) dość scep-
tyczne. Oczywiście 
nie można uogólniać 

i oceniać wszystkich jedną 
miarą. Znaczna część mło-
dzieży bardzo chętnie uczest-
niczy w sprzątaniu – jest to ta 
grupa, która mocno identyfi-
kuje się z miejscem swojego 
zamieszkania, a przede wszyst-
kim ma wzorce zachowań pro-
ekologicznych od swoich ro-
dziców. 

W świetlicy w Tomaszkowie 
sołtys Maria Dąbrowska wraz z 
dziećmi i rodzicami budowała 
budki lęgowe dla ptaków. Zo-
stały one umieszczone na drze-
wach w okolicy Tomaszkowa. 
Nad jeziorem mieszkanka To-
maszkowa, Bogusława Cho-
dorska z pomocą mikroskopu i 
innych urządzeń prezentowała 
dzieciom zwierzęta mieszka-
jące w okolicznych wodach. 
Później w świetlicy w Tomasz-
kowie przeprowadzone zostały 
zajęcia z cyklu „Ptaki i rośliny 
wodne”. Całą akcję uczestnicy 
podsumowali przy ognisku.  
Pieniądze na realizację pro-
jektu organizatorzy pozyskali 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Olsztynie.

Oskar Maguda

Dzieci i młodzież z Gminy Stawiguda, przy wsparciu Wójt Gminy, 
Ireny Derdoń, sołtysów, rodziców i nauczycieli włączyła się między-
narodowa akcję Sprzątania świata. W tym roku hasło przewodnie 
akcji brzmiało: „Podaj dalej… drugie życie odpadów”

Clean up the World, Sprzątanie świata 
– Polska, Sprzątanie świata – Stawiguda 

Na przełomie lipca i sierpnia w Tomaszko-
wie realizowany był projekt „Ptaki i rośliny 
wodne”. W ramach akcji mieszkańcy To-
maszkowa wspólnie sprzątali teren wokół 
Jeziora Wulpińskiego. Aby zwiększyć swoją 
wiedzę o faunie i florze Warmii i Mazur, 20 
uczestników projektu  zwiedzało arboretum 
w Kudypach. 

Ptasie gadu
gadu. Ptaki 
i rośliny wodne
w Tomaszkowie

Wszyscy chętnie zbierali śmieci

Wspólne ognisko z kiełbaską, która  najlepiej smakuje z przyjaciółmi

Ptaki również potrzebują mieszkań

Wydarzyło się
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Zgodnie z art. 6r ust. 2-2d 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach wpływy 
z opłat za gospodarowanie od-
padami muszą pokrywać koszty 
funkcjonowania systemu go-
spodarowania odpadami komu-
nalnymi, na które składają się 
odbieranie odpadów i zagospo-
darowanie odpadów, obsługa 
Punktów Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, ob-
sługa administracyjna i edukacja 
ekologiczna w zakresie prawi-
dłowego postępowania z odpa-
dami.
Ustawodawca w art. 6k ust. 2 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach sprecy-

zował, że rada gminy, określa-
jąc stawki opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, 
bierze pod uwagę liczbę miesz-
kańców, ilość wytwarzanych na 
terenie gminy odpadów komu-
nalnych, koszty funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi, przypadki, 
w których właściciele nierucho-
mości wytwarzają odpady niere-
gularnie, w szczególności to, że 
na niektórych nieruchomościach 
odpady komunalne powstają se-
zonowo.
W dniu 19 lipca 2016 r. 
Rada Gminy w Stawigu-
dzie podjęła nową uchwałę Nr 
XVII/187/2016 w sprawie wy-

boru metody ustalania opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz wysoko-
ści stawek tej opłaty (Dz.U. z  
21.07.2016 r. poz.  3171). Powo-
dem zmiany ustalonych stawek 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi była przepro-
wadzona analiza funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi, połączona 
z weryfikacją danych wynikają-
cych ze złożonych przez miesz-
kańców deklaracji. Stwierdzono, 
iż w celu zapewnienia wystar-
czających środków finansowych 
w roku bieżącym konieczne jest 
zwiększenie wysokości stawki 
opłat za gospodarowanie od-
padami. Z uwagi na fakt, że do-
chody z opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi nie po-
krywały w pełni kosztów sytemu 
gospodarowania odpadami ko-
munalnymi, konieczne było pod-
jęcie uchwały i zwiększenie wy-
sokości stawki. 

Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie.
Podstawowy zakres wykonywanych zadań dotyczy pomocy w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych podopiecznych, czynności higieniczno-pielęgnacyjnych 
i gospodarczych.

Szczegółowy zakres obowiązków zostanie przekazany po powierzeniu zadania.
Informacje dodatkowe można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie  

tel. 89 512 62 02

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 września 
2016 r. i wynoszą odpowiednio:
1) dla nieruchomości zamieszkałych
12, 00 zł /mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
18,00 zł /mieszkańca/miesiąc - nieselektywna zbiórka odpadów,
2) dla nieruchomości niezamieszkałych (opłata miesięczna)

ZBIERANIE SELEKTYWNE ZBIERANIE NIESELEKTYWNE

45,00 zł – za pojemnik o pojemności 120l 50,00 zł – za pojemnik o pojemności 120l

300.00 zł – za pojemnik o pojemności 1100 l 330.00 zł – za pojemnik o pojemności 1100 l

1400.00 zł – za pojemnik o pojemności 7000 l 1600.00 zł – za pojemnik o pojemności 7000 l

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać 
z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

Urząd Gminy Stawiguda
Referat Podatków i Opłat

Ponadto dokonano równa-
nia dróg w Dorotowie (Dolina 
Wierzby), Gryźlinach-Zielo-
nowie, Majdach i Pluskach (ul. 
Jeziorna), w miejscowościach 
Majdy i Kręsk oznakowano 
ulice, a w Stawigudzie wyma-
lowano przejścia dla pieszych. 

Usunięto także występujące na 
terenie gminy Stawiguda awa-
rie oświetlenia ulicznego.
W czasie usunięto trzy awa-
rie sieci wodociągowej w Bar-
tągu, Bartążku i Tomaszkowie. 
Na obiektach sieci wodno-ka-
nalizacyjnej podjęto 86 inter-

wencji w celu usunięcia awarii, 
w oczyszczalni ścieków usu-
nięto 22 usterki które spowodo-
wane były zarówno awarią urzą-
dzeń, jak i zanikiem napięcia.

Urząd Gminy Stawiguda
Referat Gospodarki 

Komunalnej

•	Budowa szkoły w Bartągu. Inauguracja działalności szkoły zaplanowana została na 
wrzesień przyszłego roku. 

•	Budowa chodnika w Bartążku poprawiająca bezpieczeństwa mieszkańców wsi, a przede 
wszystkim dzieci, zmierzających na przystanek szkolnego autobusu.

•	Remont drogi 162097N Pluski-Rybaki na odcinku Pluski od SUW – do skrzyżowania na 
Orzechowo, budowa ulicy Miętowej oraz przebudowa ulicy Miłej w Bartągu. 

•	Umowa na zagospodarowanie terenu przy ośrodku zdrowia w Stawigudzie. 
•	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Dokumentacja dróg 

w obszarze Zintegrowanych Inwestycji MOF”. W ramach zadania zostaną zaprojektowane 
drogi, ciągi pieszo-rowerowe oraz trakty piesze w Bartągu, drogi i ciągi pieszo-rowerowe 
w Tomaszkowie oraz ścieżka pieszo-rowerowa z Dorotowa do Majd. 

•	Umowa na przebudowę drogi gminnej z Rusi do Muchorowa. W ramach tego zadania 
zostanie przebudowany 500-metrowy odcinek drogi.

Urząd Gminy Stawiguda
Referat Budownictwa i Zamówień Publicznych

Dyżury w Punkcie Obsługi Interesantów przy ul. Stawigudzkiej 7

20.09.2016 14:00-18:00 Urząd Stanu Cywilnego

22.09.2016 14:00-18:00 Referat Podatków i Opłat
26.09.2016 17:00-18:00 Zdzisław Gradowski/Maciej Zaszewski -radni okręgu Jaroty
27.09.2016 14:00-18:00 Urząd Stanu Cywilnego
28.09.2016 14:00-18:00 Dyżur Policji
29.09.2016 14:00-18:00 Referat Budownictwa i Zamówień Publicznych

Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Stawigudzie w sprawie zatrudnienia 

opiekuna osoby starszej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie poszukuje osób do 
zatrudnienia na stanowisko opiekuna osoby starszej na terenie gminy Stawiguda 
– w miejscu zamieszkania osoby wymagającej usług opiekuńczych. 

Aktualna oferta sprzedaży doty-
czy nieruchomości położonych 
w miejscowościach: Stawiguda, 
Bartąg, Kręsk, Gryźliny, Pluski. 
Szczegóły dotyczące nierucho-
mości można znaleźć w Syste-
mie Informacji Przestrzennej 
Gminy Stawiguda pod adre-
sem www.sip.stawiguda.pl oraz 
w Systemie Powiatu Olsztyń-
skiego e-mapa pod adresem 

www.powiatolsztynski.geopor-
tal2.pl. Program SIP pozwala na 
wyszukanie: miejscowych pla-
nów zagospodarowania prze-
strzennego, działek ewiden-
cyjnych, miejscowości, a także 
nałożenia warstw z budyn-
kami, granicami działek, klasy-
fikacją gruntów, ortofotomapą, 
mapą poglądową i topogra-
ficzną gminy Stawiguda. Pro-

gram e-mapa pozwala m. in. na 
wyszukanie działki i informacji 
o działce (użytki, budynki, ad-
res), a także nałożenia warstw 
z infrastrukturą techniczną 
(uzbrojeniem), numeracją po-
rządkową nieruchomości i mapą 
sytuacyjną.

Urząd Gminy Stawiguda
Referat Gospodarki 
Nieruchomościami Inwestycje gminne

Na oficjalnej stronie internetowej Gminy Stawiguda: www.stawiguda.pl w zakładce 
„Przetargi-ogłoszenia” oraz na stronie internetowej Systemu Informacji Przestrzennej 
Gminy Stawiguda, pod adresem www.sip.stawiguda.pl /oferta sprzedaży nieruchomości 
gminnych dostępna jest oferta nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Sprzedaż gminnych 
nieruchomości

Od 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana 
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
co spowodowało, iż od 1 lipca 2013 r. zmienił się system 
odbioru śmieci. Cały proces usuwania śmieci, zarówno 
z prywatnych posesji, jak i instytucji, przejęła gmina, 
która w drodze przetargu wybiera firmę zajmującą się 
odbieraniem i przetwarzaniem śmieci.

Dlaczego podwyżka?

Tegoroczny sierpień nie był miesiącem, w którym pogoda rozpieszczała mieszkańców 
Warmii. Ulewne deszcze spowodowały, iż nawierzchnia wielu dróg, zarówno gminnych, 
jak i powiatowych, uległa pogorszeniu. Dążąc do naprawy tego stanu, Gmina podjęła 
się realizacji kilku inwestycji. Dzięki temu wyremontowano nawierzchnie dróg gminnych 
w miejscowościach: Stawiguda (ul. Czereśniowa), Ruś, Gryźliny (ul. Miodowa).

Drogi, oczyszczalnia i nie tylko

Gminne wieści
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Koło Gospodyń Wiejskich 
ze Stawigudy zajęło 1. miej-
scew „Festiwalu Wieprzo-
winy”, który odbył się już po 
raz 23 obok siedziby Warmiń-
sko-Mazurskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Olsz-
tynie w ramach Jesiennych 
Targów Rolniczych „Wszystko 
dla rolnictwa”. W zawodach 
udział brało 10 finałowych grup 
z różnych miejscowości (wcze-
śniej trzeba było zawalczyć 

o możliwość udziału w osta-
tecznej rywalizacji). Każda 
z nich dostała około 10kg 
mięsa wieprzowego i miała 
przygotować 5 potraw w swo-
ich domach, po czym przynieść 
je wszystkie na festiwal.
Nasze stawigudzianki zaser-
wowały jury roladę z żurawiną 
w sosie chrzanowym, zrazy, 
pieczone pierogi z mięsem, ko-
tlety mielone oraz gołąbki, a to 
wszystko na warmińską nutę. 

- Targi Rolnicze były naszym 
pierwszym konkursem, w jakim 
uczestniczyłyśmy - mówi Anna 
Stawarczyk, członkini zwycię-
skiej drużyny. - Bardzo staran-
nie przygotowywałyśmy się do 
targów. Nie sądziłyśmy, że zdo-
będziemy jakąkolwiek nagrodę, 
a co dopiero główną! 
Koło Gospodyń Wiejskich po-
wstało dwa lata temu, liczba 
członków cały czas się zmie-
nia, na stałe w kole pracuje sie-

dem osób. Na co dzień panie 
zajmują się wykonywaniem 
różnorodnych ozdób, np. rzeźb 
w drewnie, pudełek ozdabia-
nych sztuką decoupage lub 
w sezonie świątecznym bom-
bek świątecznych. Grupa spo-
tyka się w soboty w świetlicy 
w Wymoju i wspólnie tworzy 
tam swoje dzieła. Każda miesz-
kanka Stawigudy pasjonująca 
się robótkami ręcznymi może 
do niego dołączyć – członkinie 
koła zapraszają w soboty w go-
dzinach od 10.00 do 14.00. te-
raz okazuje się, że również 
kulinarna stanęły w centrum 
zainteresowań Koła. 

Dominika Hadziewicz

Technika decoupage polega na 
naklejaniu motywów w taki 
sposób, aby przypominały ręcz-
nie namalowanych. Ozdobić 
można niemal wszystkim przed-
mioty codziennego użytku: me-
ble, naczynia, a także ozdoby, 
na przykład świąteczne. Dla po-
czątkujących wystarczy farba 
akrylowa i pędzle, papierowe 
serwetki z ulubionym moty-
wem, lakier. Wiedzy na zaję-
ciach dostarczy Małgorzata 
Drachel, zawsze służąc wspar-
ciem uczestnikom projektu. 

Bezpłatne zajęcia mogą odbywać 
się dzięki wsparciu finansowemu 

Programu Działaj lokalnie IX. 
 Magdalena Wyrębek III A

Komisja konkursowa miała 
trudne zadanie, gdyż każdy ze 
zgłoszonych ogrodów zachwy-
cał kolorami, wyglądem, dba-
łością o szczegóły. Ostatecznie 
wręczono kilka wyróżnień, a I-
-sze miejsce przypadło państwu 
I. i M. Kowalskim, II – panom 
G. i M. Bendoza i III – pani M. 
Salutzkiej. Nagrodzeni otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy oraz 
upominki wytworzone w Hucie 
Szkła w Olsztynku, a zasponso-
rowane przez Radę Sołecką so-

łectwa Pluski-Rybaki. Wręcze-
nie nagród odbyło się podczas 

festynu rodzinnego 13 sierpnia.
Justyna Reisenberg 

Stawiguda, Zielonowo, Majdy, 
Pluski, Bartążek … w tych miej-
scowościach w minione wakacje 

można było spotkać miłośników 
Letniego Kina pod Chmurką . 
Mimo że pogoda niekiedy nie 

zachęcała do udziału w wydarze-
niu, to na wierną kinową publicz-
ność zawsze można było liczyć. 
Wierni widzowie mogli obej-
rzeć lekkie produkcje filmowe: 
„Duże dzieci”, „Noc w mu-
zeum”, „Udając gliniarzy”… Or-
ganizatorzy zadbali o wygodne 
leżaki, widzowie zapewnili sobie 
poczęstunek, a przede wszyst-
kim dobrą atmosferę. Była to 
również świetna okazja do spę-
dzenia wspólnie czasu z rodziną 
czy przyjaciółmi. Jesienna po-
goda nie sprzyja już takim im-
prezom, musimy na nie pocze-
kać do lata, a spotkania filmowe 
z przyjaciółmi przenieść pod na-
sze dachy…

Helena Kaszubska 

Wszyscy w doskonałych nastrojach, 
przy dźwiękach gitary i saksofonu 
przemierzali w modlitwie 20 kilome-
trowy dystans, który dzielił ich od celu 
pielgrzymki – Gietrzwałdu. 
Pielgrzym zanotował: pokonali-
śmy 20,01 km, średnia prędkość 3,60 
km/h, maksymalne tempo 04.28 min/
km, czas 5 g 33 min 48 s, spaliliśmy 
1587 kcal. 

Adam Komar

Anna Raczko, Anna Stawarczyk, Elżbieta Tarantowicz, Roma Gierszewska, Iwona 
Hincman, Anna Margasińska i Agnieszka Margalska, to zdobywczynie chlubnego I 
miejsca w zawodach kulinarnych.

Festiwal Wieprzowiny z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich 
ze Stawigudy w roli głównej

W sierpniu w Pluskach z inicjatywy mieszkańców został zorganizowany konkurs 
dla mieszkańców sołectwa na „Najładniejszy ogród”. Do konkursu mogli zostać 
zgłoszeniu właściciele posesji, którzy sami dbają o swoje ogrody , bez pomocy pro-
fesjonalistów.

Najładniejszy ogród w Pluskach

Na terenie Gminy Stawiguda wakacyjne wieczory umi-
lało Letnie Kino pod Chmurką. 

Kino w Gminie Stawiguda

Stowarzyszenie Miłośników Rusi nad Łyną oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sta-
wigudzie zorganizowały dla mieszkańców warsztaty sztuki decoupage. W trak-
cie czterech spotkań uczestnicy będą ozdabiać lampiony, wieszaki, witraże 
(19.09.2016) i filiżanki (26.09.2016). 

Ruś nad Łyną - Siedlisko Kultury 

Warsztaty decoupage w Rusi

Pielgrzymka parafialna 
Stawiguda - Gietrzwałd

To już kolejny raz ze stawigudz-
kiej parafii wyruszyła piesza 
pielgrzymka do Gietrzwałdu. 
Wzięło w niej udział 178 uczest-
ników z Parafii pw. Św.Jakuba 
Apostoła, z Olsztyna, Plusek, 
Warszawy i Jabłonnej. 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Stawigudzie. Od lewej: Anna Raczko, 
Anna Stawarczyk, Elżbieta Tarantowicz, Roma Gierszewska, Iwona Hincman, 
Anna Margasińska i Agnieszka Margalska

Taki ogród wymaga starań

Warsztaty decupage cieszą się niezmiennie popularnością 

Kino pod chmurką- sposób na letnie wieczory

Uczestnicy pielgrzymki

Wydarzyło się
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11 września 2016 r. nad je-
ziorem Ukiel szesnaście dru-
żyn (niemal 100 strażaków) 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych z województwa war-
mińsko – mazurskiego rywa-
lizowało w Wojewódzkich 
Mistrzostwach Ratownictwa 
Wodnego i Powodziowego 
w Olsztynie. W klasie 50KM 

laur zwycięzcy przypadł stra-
żakom z Plusk, którzy wy-
przedzili Bratian i Miłki. Mi-
strzostwa rozegrano w trzech 
konkurencjach podstawowych: 
budowanie wału przeciwpo-
wodziowego, pływanie łodzią 
wiosłową i spektakularny sla-
lom łodzi motorowych. 

Red.

W czwartek, 18 sierpnia 2016 r. 
w warmińsko-mazurskim urzę-
dzie marszałkowskim, w obec-
ności wójtów, burmistrzów 
oraz przedstawicieli starostwa 
powiatowego, prezydent Olsz-
tyna, reprezentujący zarówno 
Olsztyn, jak i sześć sąsiednich 
gmin, w tym Stawigudę, podpi-
sał z marszałkiem województwa 
umowę dotyczącą Bezpiecz-

nego Miejskiego Obszaru Funk-
cjonalnego.
Dzięki realizacji tego projektu, 
stanowiącego część zadań wy-
nikających z realizacji Zinte-
growanych Inwestycji Tery-
torialnych, nastąpi poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców. 
Projekt zakłada bowiem utwo-
rzenie przy ul. Augustowskiej 
w Olsztynie Regionalnego Cen-

trum Bezpieczeństwa, wypo-
sażonego w Mobilne Centrum 
Kierowania, stworzenie cyfro-
wego systemu łączności, spój-
nego systemu bezpieczeństwa 
na akwenach. Uruchomiony 
zostanie portal informacyjny 
i aplikacje mobilne, a także 
wybudowany Regionalny Ma-
gazyn Kryzysowy, w którym 
gromadzone będą m.in. piły, 
pompy, worki.
Szacunkowa wartość inwesty-
cji to niemal 38 mln złotych. 
Unijne dofinansowanie pokryje 
85 proc. kosztów. Projekt po-
winien zostać zrealizowany do 
maja 2019 roku.

UG

To już drugie wrześniowe 
ognisko zorganizowane przez 
młodych mieszkańców Bar-
tąga. Chcemy lepiej poznać 
ludzi, z którymi mieszkamy 
w jednej miejscowości – opo-
wiada o idei spotkań Michał 
Rzeszutko, prezes Stowarzy-
szenia. Ludziom jak widać 
brakuje spotkań integracyj-

nych, a ognisko jest świetną 
okazją do zacieśniania więzi 
międzyludzkich. Na spotka-
niu prawdziwie rodzinna at-
mosfera – zabawy dla dzieci, 
piosenki ogniskowe śpiewane 
przy dźwiękach gitary, długie 
rozmowy. Sporo tych sąsia-
dów. Plac spory, a ludzie po-
jawiali się a nowi przychodzili. 

Przygotowaliśmy 54 miejsca, 
ale to było zdecydowanie za 
mało – podsumowuje spotka-
nie organizator. Ogniskowe 
spotkania organizowane przez 
Młody Bartąg będą odbywały 
się cyklicznie. Za rok o tej po-
rze młodzi również zasiądą, 
aby ogrzać się przy ogniu.

Agata Zglińska 

Inwestycja ta miałaby funkcjo-
nować przez sześć miesięcy, 
jednak nawet tak krótki okres 
eksploatacji tego terenu bu-
dzi obawy mieszkańców miej-
scowości, którzy niepokoją 
się zarówno o komfort życia 
w spokojnej dotychczas wsi, 
bezpieczeństwo na drogach, jak 
również o to, iż funkcjonowa-
nie kopalni w Rusi niekorzystnie 

wpłynie na ceny nieruchomości. 
Nie przekonała ich także propo-
zycja inwestora, który zaofero-
wał, że część zysków przekaże 
lokalnemu stowarzyszeniu na 
rozwój wsi.
Także władze gminne oraz le-
śnicy nie są przychylnie na-
stawione do pomysłu urucho-
mienia kopalni. Wójt gminy 
zaproponował inwestorowi inną 

możliwość przeznaczenia tego 
terenu, natomiast nadleśniczy 
Nadleśnictwa Nowe Ramuki 
zapowiedział, iż inwestor nie 
uzyska pozwolenia na transport 
wydobytego żwiru drogami le-
śnymi.
Spotkanie nie przyniosło roz-
strzygnięcia, które zadowoliłoby 
wszystkie strony.

Urząd Gminy Stawiguda

W Wojewódzkich Mistrzostwach Ochotników 
w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym nie-
zrównani okazali się ratownicy z OSP Pluski. 

Strażacy z Plusk najlepsi

Powstaje inwestycja, która zwiększy bezpie-
czeństwo Olsztyna i okolicznych gmin

Bezpieczny 
Miejski Obszar 
Funkcjonalny 

W poniedziałek, 5 września w świetlicy wiejskiej w Rusi odbyło się spo-
tkanie mieszkańców z władzami gminy oraz właścicielami jednej z 
działek – przedstawicielami Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineral-
nych. Celem spotkania było wyjaśnienie kwestii spornych, związanych 
z planami utworzenia w Rusi kopalni żwiru, z której materiał miałby po-
służyć do budowy obwodnicy Olsztyna.

Kopalnia żwiru w Rusi 

Stowarzyszenie Młody Bartąg zorganizowało ognisko dla sąsiadów

Płonie ognisko…
Zwycięska drużyna z Plusk

Wspólne ognisko to dobry pomysł, żeby się lepiej poznać

Wydarzyło się
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Organizatorzy zjednoczyli siły: 
Urząd Gminy, Gminny Ośro-
dek Kultury i Gimnazjum zor-
ganizowali w Stawigudzie 
wydarzenia sportowe wpisu-
jące się w cykl imprez pod ha-
słem Europejskiego Tygodnia 
Sportu. Paweł Malanowski 
poprowadził trening funkcjo-
nalny, Milena Kaczmarek po 
raz kolejny udowodniła,  jak 
przyjemna może być zumba, 
na stawigudzkim Orliku dru-
żyna ULTIMATE FRISBEE 
nauczyła uczestników rzucać 
prawidłowo dyskiem frisbee, 
a Joanna Kołodziejska popro-
wadziła zajęcia z jogi.
Wydarzenie sportowe  miało 
przekonać mieszkańców Sta-
wigudy do aktywnego trybu 
życia.  Dla tych, którzy sys-
tematycznie uczestniczyli we 
wszystkich formach ruchu 
i wykazali się wiedzą teore-
tyczna dotycząca uprawianych 
dyscyplin czekała nagroda – ro-
wer. Chodziło o to, żeby każdy 

znalazł dla siebie odpowiednią 
dyscyplinę. Każdy z tych spor-
tów będzie można uprawiać 
systematycznie w Stawigudzie 
już od października. 

Adam Tylicki 

Sport i aktywność fizyczna 
mają znaczny wpływ na do-
bre samopoczucie obywateli. 
Niestety poziom aktywności 
fizycznej w niektórych kra-
jach Europy nie tylko nie ro-
śnie, lecz nawet spada. Odpo-
wiedzią na ten problem jest 
Europejski Tydzień Sportu. 
Brak aktywności fizycznej 
nie tylko negatywnie wpływa 
na społeczeństwo i zdrowie 
ludzkie, jest również kosz-
towny dla gospodarki. Po-
nadto sport może się przyczy-
nić do wzmocnienia tolerancji 
i postaw obywatelskich w ca-
łej Europie. Promowanie roli 
sportu jako narzędzia włącze-
nia społecznego pomoże sta-
wić czoła wyzwaniom, przed 

jakimi stoi europejskie społe-
czeństwo.
Europejski Tydzień Sportu ma 
na celu promocję sportu i aktyw-

ności fizycznej oraz pogłębia-
nie wiedzy na temat ich licznych 
korzyści. Inicjatywa ta powstała 
z myślą o wszystkich obywate-
lach, bez względu na wiek, po-

chodzenie lub poziom sprawno-
ści. Ma umożliwić współpracę 
osób prywatnych, organów pu-
blicznych, ruchów sportowych, 

organizacji społeczeństwa oby-
watelskiego i przedstawicieli 
sektora prywatnego. Dzięki ukie-
runkowaniu na oddolne inicja-
tywy ma zachęcać Europejczy-

ków do regularnej aktywności 
fizycznej i stworzyć możliwość 
częstszego uprawiania sportu na 
co dzień.

Druga edycja Europejskiego 
Tygodnia Sportu odbędzie się 
w dniach od 10 do 17 września 
2016 r.
Realizacja licznych inicjatyw 

i działań będzie przebiegać 
na różnych szczeblach (unij-
nym, krajowym, regionalnym 
i lokalnym) z udziałem różnych 
podmiotów. Tegoroczna cere-
monia otwarcia obchodów Eu-
ropejskiego Tygodnia Sportu 
odbędzie się 10 września br. 
w Koszycach. Nadrzędny te-
mat kampanii, czyli „#BeAc-
tive”, powinien zapewnić ramy 
odniesienia dla wszystkich wy-
darzeń i działań realizowanych 
w ciągu całego roku.
Europejski Tydzień Sportu jest 
inicjatywą prowadzoną przez 
Komisję Europejską. Reali-
zacja konkretnych działań 
w całej Europie jest w dużym 
stopniu zdecentralizowana 
i odbywa się w ścisłej współ-
pracy z koordynatorami kra-
jowymi i wieloma różnymi 
partnerami zaangażowanymi 
w inicjatywę. Poszczególne 
działania promocyjne będzie 
również wspierać zespół am-
basadorów.

Szlak regat wiódł przez jeziora i 
kanały północnej części Szlaku 
z metą i startem nad jeziorem 
Kisajno w Giżycku. Na „Eks-
pedycie” załoga z siedemna-
stoletnich mieszkańców naszej 
gminy: Arkadiusza Lubiejew-
skiego (Stawiguda) i Cypriana 

Durki (Wymój) zajęła trzecie 
miejsce. Trenerem tej drużyny 
jest Pan Krzysztof Suwiński. 
30 sierpnia z medalistami i 
ich trenerem spotkała się Wójt 
Irena Derdoń.  Uczniowie Ze-
społu Szkół w Olsztynku po-
kazali prezentację z przebiegu 

regat ze szczegółami opowiada-
jąc ich przebieg i walkę o miej-
sce całej 14-nasto osobowej za-
łogi  jachtu «Ekspedyt».  Wójt 
gratulowała całej trójce sukcesu 
wręczając upominki związane z 
gminą Stawiguda.

Kinga Żochowska 

W spływie wzięło udział 30 
osób, w tym ratownik WOPR 
i przewodnik PTTK. Trasa 
była niezbyt wymagająca, dla-
tego uczestnikami byli dorośli 
i dzieci. Spływ rozpoczął się w 
Swaderkach na jeziorze Pawlik, 
a zakończył się w Kurkach. Ka-
jakarze przepłynęli także przez 
jezioro Święte. Na postojach 
przewodnik Kazimierz Kisie-
lak opowiadał o przyrodzie, za-

bytkach i ciekawostkach zwią-
zanych z mijanymi miejscami. 
Te opowieści uatrakcyjniły wy-
prawę. Dały możliwość pozna-
nia obszarów leżących wokół 
tej malowniczej rzeki. Płynący 
mieli do pokonania kilka dodat-
kowych przeszkód w postaci 
powalonych drzew po niedaw-
nych nawałnicach, wymagało to 
od nich współpracy i wzajemnej 
pomocy przy przenoszeniu ka-

jaków. Po zakończeniu spływu 
odbyło się ognisko, na którym 
wszyscy mogli się zintegro-
wać, opowiedzieć swoje wraże-
nia i posilić się. Niestety, był to 
ostatni spływ w tym sezonie, na 
następny organizatorzy zapra-
szają w na wiosnę. Osoby, które 
są zainteresowane tego rodzaju 
wypoczynkiem, powinny śledzić 
profil RekreAKCJA.

Jadzia Jankowska 

W całej Europie: od Brukseli po … Stawigudę w dniach od 10 do 17 września promowano aktywność sportową. 

Europejski Tydzień Sportu w Stawigudzie

W niedzielę 14 sierpnia odbył się czwarty spływ kajakowy rzeką Marózką, organizo-
wany przez Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie w ramach akcji RekreAKCJA. 

Spływ Marózką

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich to wspaniałe miejsce do relaksu i wypoczynku lecz 
13-14.08.2016r.  był świadkiem  wspaniałej sportowej rywalizacji.  Już po raz piętnasty 
odbyły się tam najtrudniejsze w Polsce regaty śródlądowe  jachtów typu DZ. Rozgrywa 
się je w formule 24 godzinnego wyścigu non-stop.

Stawigudzcy żeglarze 
w czołówce 

Europejski Tydzień Sportu W Stawigudzie cieszył się sporą frekwencją 

Od lewej: Akadiusz Lubiejewski(Stawiguda), trener Krzysztof Suwiński, Irena Derdoń wójt Stawigudy, Cyprian Durka (Wymój) 

Kajakami po Marózce

Na sportowo


