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Jestem dumna z tego, że mogę być
wójtem naszej gminy …
O swojej pracy, osiągnięciach i planach zawodowych uczennicom Publicznego
Gimnazjum w Stawigudzie opowiada Wójt Gminy Irena Derdoń.
Jak zaczęła się Pani przygoda
z Gminą Stawiguda?
Zawsze marzyłam, żeby działać zawodowo w Stawigudzie.
Wcześniej pracowałam w prywatnej firmie, która wykonywała na terenie gminy inwestycje. Wtedy poznałam wielu
ludzi, którzy swoje życie zawodowe poświęcili jej mieszkańcom i zapragnęłam związać się
z tymi terenami. Kiedy ogłoszony został konkurs na pracownika Urzędu Gminy, bez
wahania złożyłam stosowne
dokumenty. Od ośmiu lat wkładam wysiłek w to, aby mieszkańcom Stawigudy żyło się lepiej.
Dlaczego zdecydowała się
Pani kandydować na stanowisko wójta?
Bardzo długo zastanawiałam
się nad tą decyzją, bo wiedziałam, jak ważna i odpowiedzialna jest to funkcja i jak
ciężka jest praca z nią związana. Zachęcało mnie do tego
wielu ludzi, doceniając moją
wcześniejszą pracę. Dużo słów
zachęty kierowała do mnie
również rodzina, szczególnie
córka. Na ich pomoc mogłam
też liczyć w trakcie kampanii wyborczej. Wystartowałam
w wyborach, bo wiedziałam, że
będę odpowiednią osobą, która
rozwinie naszą gminę tak, żeby
była bardziej przyjazna mieszkańcom. Ta funkcja mobilizuje i wprowadza w moje życie
jeszcze większe zaangażowanie niż moja dotychczasowa
praca.
Jakie były Pani pierwsze odczucia po ogłoszeniu wyników?
Oczywiście cieszyłam się
z wygranej mając świadomość,
że jest to duże wyzwanie.

Nasz pierwszy wywiad z Panią Wójt Ireną Derdoń
Przed jakimi największymi
wyzwaniami stoi Pani teraz?
Mamy bardzo bogaty plan inwestycji, który obejmuje kwotę
ponad 10 milionów zł. Moim
największym celem, największym marzeniem jest to, aby
nasza gmina była przyjazna
mieszkańcom, żeby wszyscy
czuli się tu dobrze. Dążę do
tego, aby na tym terenie było
jak najwięcej firm zapewniających zatrudnienie mieszkańcom.
Miewa Pani momenty zwątpienia?
Nie, ja nie jestem taką osobą.
Nie uginam się pod ciężarem
problemów, nie uciekam od
nich, ale dążę do ich rozwiązania.
Co zaliczyłaby Pani do swoich największych sukcesów?
Właściwie wszystko, co osiągnęłam traktuję w kategoriach
sukcesu, również to, że zostałam Wójtem.
Podpisała Pani z okolicznymi
gminami umowę zwaną ZIT.
Co to jest?
ZIT to Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Dzięki

temu mechanizmowi wspólnie z Olsztynem i okolicznymi
gminami: Barczewem, Purdą,
Gietrzwałdem, Jonkowem
i Dywitami będziemy mogli
realizować wspólne przedsięwzięcia. Zarezerwowane na ten
program fundusze będziemy
przeznaczać przede wszystkim
na budowę nowych dróg, realizację programów społecznych
i zdrowotnych. W moim przekonaniu to bardzo korzystny
dla nas program, zabezpiecza
nam fundusze na inwestycje,
tak ważne dla podwyższenia
komfortu życia mieszkańców
gminy Stawiguda.
Jak zareklamowałaby Pani
Gminę Stawiguda?
Nasza Gmina jest przyjazna dla
wszystkich mieszkańców i turystów. Bardzo dobrze czują się
u nas również inwestorzy.
Wydaje nam się, że dowodem
na otwartość Gminy było
przyjęcie uchodźców z Ukrainy. Na czym polegała pomoc
dla nich?
Osoby objęte tym programem
otrzymały wszelką pomoc społeczną, głównie zasiłki z Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzieci mogły również
uczyć się w stawigudzkich
szkołach i przedszkolu. Otrzymywały pomoc nauczycieli
i pedagogów. Tak naprawdę ci
ludzie stali się mieszkańcami
Gminy Stawiguda i przysługiwały im takie same prawa jak
innym.
Jakie są Pani zainteresowania poza pracą, jak Wójt
Gminy Stawiguda spędza
swój wolny czas?
Potrafię wygospodarować trochę czasu dla siebie i dla rodziny. Najbardziej lubię wolne
chwile spędzać na swojej
działce, zajmować się kwiatami. Ciągle dążę do tego,
aby powiększać moją kolekcję. Oprócz tego fascynuję się
od lat rękodziełem, pozwala
mi ono odpocząć psychicznie
i fizycznie. Często też spędzam
czas na dogłębnym studiowaniu dokumentów, doprecyzowaniu nowych koncepcji, biorę
udział w wielu spotkaniach
z inwestorami i innymi osobami, chcącymi zaangażować
się w życie Gminy.

Czy jest jakaś informacja,
którą chciałaby Pani przekazać mieszkańcom naszej
gminy w pierwszym numerze
„Horyzontów Stawigudy”?
Chciałabym zachęcić wszystkich mieszkańców, żeby korzystali z tego wszystkiego, co
oferuje nasza Gmina – festynów, imprez organizowanych
w czasie letnim. Zachęcam też
do większego angażowania
się w życie Waszych miejscowości. Będę wspierać wszystkie ciekawe inicjatywy, jestem
otwarta na współpracę z sołectwami i organizacjami pozarządowymi. Na tym, moim
zdaniem, polega też samorządność.
Wszystkim mieszkańcom i gościom naszej gminy życzę ciepłych i miłych wakacji.
Bardzo dziękujemy za rozmowę. Pragniemy też wyrazić
wdzięczność za obdarzenie
nas zaufaniem i powierzenie
nam redagowania „Horyzontów Stawigudy”.
Joanna Iwicka,
Agnieszka Kordek
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Wydarzyło się

Słowo na początek
Oddajemy do Waszych rąk „Horyzonty Stawigudy” – gazetę, która chce opowiadać o tym, co dzieje się wokół nas, pokazywać ludzi, którzy w otoczeniu
jezior i lasów Warmii wiodą aktywne, pełne pasji i wyzwań życie. Pragniemy
czynić zadość obowiązkom informacyjnym, ale jednocześnie mamy nadzieję
inspirować do podejmowania ciekawych inicjatyw, prezentować talenty, opowiadać o sukcesach i nowych wyzwaniach.
Chcemy, aby uczniowie naszego gimnazjum opisywali to,
co w ich oczach może być dla
mieszkańców Gminy ważne
i interesujące. Od dwóch miesięcy podróżują z notesem,
dyktafonem i aparatem fotograficznym, obserwując oraz
dokumentując wszystko to, co

dzieje się wokół nich. Mnogość tematów i atrakcyjność
wydarzeń niejednokrotnie
ich zaskakuje. Poznają ludzi
charyzmatycznych, kreatywnych, odważnych. Uczestniczą
w wydarzeniach, budujących
obraz naszej gminy. Efekty ich
pracy – przed Wami.

www.stawiguda.pl

www.gimnazjumstawiguda.pl

Liczymy, że „Horyzonty Stawigudy” zagoszczą w naszych
domach na stałe. Czekamy też
na sugestie dotyczące poruszanych tematów. Przyczynią się
one do stałego podnoszenia
poziomu Gazety.

1 lipca 2015 r.

Festiwal Teatrów
Amatorskich czas zacząć
W sobotnie popołudnie 20.06. z przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie pod BARTĄSKĄ BRZOZĘ. Trudno byłoby znaleźć przyjemniejsze miejsce na spędzenie wolnego czasu. To właśnie tu odbył
się jubileuszowy Przegląd Teatrów Amatorskich.

Anna Stokłos

Fundusze Europejskie
dla Stawigudy
W Gminie Stawiguda zrealizowano dotąd niemal 30 projektów dofinansowanych
z funduszy europejskich. Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największa akcja promująca efekty takich projektów. Od 7 do 10 maja 2015 r. w całym kraju
odbyły się setki imprez prezentujących tysiące pomysłów zrealizowanych dzięki
Funduszom Europejskim.
Również w Stawigudzie i Tomaszkowie odbyły się Dni Otwarte
Funduszy Europejskich. Akcję
promowały programy TVP
2 i TVP Regionalna. Na festynie zorganizowanym z tej okazji
każdy mógł znaleźć coś dla siebie: zabawy plastyczne, turniej
warcabowy, trening nordic wal-

king, pokazy taneczne, konkursy
dla dzieci. Czas umilały występy
dzieci na Estradzie Młodych oraz
koncert chóru „Legenda”.
Wzrok przykuwały zabytkowe
samochody, wozy policyjne i strażackie, pokazy naukowe, warsztaty malowania ławek. Każdy
zainteresowany mógł przy sta-

nowisku informacyjnym dowiedzieć się szczegółów na temat realizowanych projektów.
Za organizację serdecznie dziękujemy Pani Wójt, Gminie Stawiguda, Gminnemu Ośrodkowi
Kultury, Sołectwu Stawiguda
i Tomaszkowo.
Jan Mackiewicz

INFORMUJEMY
►URZĄD GMINY STAWIGUDA ZAPRASZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO KORZYSTANIA
Z BEZPŁATNEJ APLIKACJI „KOMUNIKATOR SISMS” Każdy kto pobierze na swój telefon typu smartfon
bezpłatną aplikację Komunikator SISMS, będzie otrzymywać multimedialne wiadomości o: • zagrożeniach
meteorologicznych • awariach: wody, prądu, gazu • bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych • imprezach kulturalnych i sportowych • innych ważnych wydarzeniach na terenie gminy.
Pobierz bezpłatną aplikację z oficjalnych platform dystrybucyjnych), następnie wyszukaj w dostępnej liście
Komunikatora interesujący Cię serwis informacyjny i zapisz się w nim. Oczekuj najważniejszych informacji
z Urzędu Gminy w postaci wiadomości SMS Cloud.
►11 maja Wójt Gminy Stawiguda wraz z władzami pięciu okolicznych gmin i prezydentem Olsztyna podpisała porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. Przy pomocy tego instrumentu partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego (JST) miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne zintegrowane przedsięwzięcia. Już w I kwartale
2016 roku planowane jest ogłodzenie pierwszych konkursów.
►Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, pracownicy Urzędu Gminy Stawiguda będą przyjmować
interesantów w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 17.00, od wtorku do czwartku od 7:15 do 15:15, w piątek
od 7:15 do 14:15. Serdecznie zapraszamy.
►W Jarotach został otwarty Punkt Obsługi Klienta Urzędu Gminy Stawiguda. Oprócz przyjmowania dokumentów (biuro podawcze), zakres realizowanych spraw będzie uzależniony od potrzeb klientów, ale też możliwości technicznych pracy w terenie. Do Punktu Obsługi Klienta zapraszamy mieszkańców Gminy Stawiguda z ulicy Stawigudzkiej i okolicy w każdy wtorek i czwartek w godzinach 14:00 – 18:00. W lokalu tym
pełnią dyżury radni okręgu Jaroty w poniedziałki w godiznach od 17:00 – 18:00.
Punkt Obsługi interesanta mieści się przy ul. Stawigudzkiej 7 lokal J.

foto: Urząd Gminy Stawiguda
„11 lat temu zebrała się grupa
ludzi chcących założyć teatr.
Premiera „Igraszek z diabłem”
odbyła się za przedszkolem na
trawie, gdzie nie było jeszcze
sceny” – relacjonuje Bogusława
Radaszewska, współtwórczyni
projektu. „Pamiętam ogromny
stres, który towarzyszył nam,
kiedy zobaczyliśmy ogrom pu-

bliczności. Miłośników amatorskiej twórczości nie brakowało i tak jest do dziś dnia.”
Na X Przeglądzie mogliśmy
obejrzeć aktorów z SP w Rusi
i SP nr 13 z Olsztyna. Swoje
talenty pokazały potem teatry z Grazym, Dobrego Miasta, Olsztyna i Bartąga. Dzięki
ich przedstawieniom widzo-

wie doznali wielu wzruszeń.
Teatr Prawie Dorosły zaprezentował genialną „Moralność
Pani Dulskiej” w reżyserii
Agnieszki Reimus- Knežewić.
Scena opustoszała, ale na szczęście tylko na rok. Wtedy zapewne ruszy 11 Przegląd Teatrów Amatorskich.
M. Lejman, A. Grabowska

Nie – Pechowa Kurlantka 2015
Brak prądu mógł pokrzyżować plany organizatorów. Z powodu awarii trakcji elektrycznej „13” mogła
okazać się pechowa. Na
szczęście odparto atak
Fortuny i 13 Kurlantka wystartowała.
16-17 maja odbył się XIII
Przegląd Zespołów Ludowych
Kurlantka 2015. Do Stawigudy
przyjechało aż 36 grup folklorystycznych, ponad 500 wykonawców. W hali sportowej przy
Publicznym Gimnazjum chętni
mieli możliwość posłuchać
niecodziennej muzyki. Wszyscy wykonawcy otrzymali wy-

foto: Urząd Gminy Stawiguda
jątkową statuetkę – w tym roku
rzeźby wykonał lokalny artysta, Wiesław Śnieżko.
Jak zwykle publiczność urzeczona była występami artystów oraz kolorowymi strojami
występujących. Na wyróżnienie zasługuje też scenografia.

Dzięki staraniom Gminnego
Ośrodka Kultury, hala sportowa zamieniła się w salę widowiskową na miarę imprezy
z tak bogatą tradycją. Teraz pozostaje nam tylko czekać na
kolejną, 14 edycję Kurlantki!
Julia Korzewska
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Nasze tematy
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Mieliśmy nadzieję, że tutaj będzie wszystko w porządku

Spełniające się marzenia i tragiczne
wspomnienia uchodźców z Ukrainy
Od 13 stycznia na terenie ośrodka Caritas w Rybakach przebywa 194
Polaków – uchodźców z Ukrainy. Już wkrótce – najpóźniej 12 lipca –
rozpoczynają kolejny etap w swoim życiu – życie na własny rachunek
poza ogarnięta wojną Ukrainą. 23 czerwca w Publicznym Gimnazjum
w Stawigudzie oficjalnie pożegnaliśmy naszych gości.
Dzień pożegnania Polaków
z Ukrainy to okazja do wielu
wzruszeń, ale też wspomnień,
refleksji i podsumowań. „Przyjeżdżając do Polski, mieliśmy nadzieję, że tutaj będzie
wszystko w porządku. W naszym kraju panowała wojna,
w Polsce jest spokój. Cały czas
myślałam przede wszystkim
o moich dzieciach – chciałam
im zapewnić poczucie bezpieczeństwa i możliwość dalszej
edukacji” – wspomina pani Tatiana Pestunov. „Pomoc, którą
otrzymaliśmy od Polaków, jest
ogromna – zapewniacie nam
dach nad głową, wspieracie
w załatwieniu wszystkich formalności, zaopiekowaliście się
naszymi dziećmi. Życie w Polsce jest lżejsze niż na Ukrainie
– tam wszystko jest droższe,
trudno dostępne, panuje korupcja, a ludziom towarzyszy
ciągłe poczucie zagrożenia.
Wojna zniszczyła nam domy,
miejsca pracy, odebrała rodziny, przyjaciół. Wy daliście
nam wszystko…, a nawet jeszcze więcej…”

Polskie władze, Caritas oraz
gmina Stawiguda wspierały
uchodźców z Ukrainy praktyczną pomocą. „Wspieraliśmy
ich w znalezieniu mieszkania,
pracy oraz zalegalizowaniu ich

i Przedszkole zaopiekowały
się dziećmi. „Chcieliśmy ich
przygotować do dalszej edukacji w Polsce” – opowiada Bogusława Chodorska, Dyrektor Publicznego Gimnazjum

się z bariera językową. Wyniki
chłopców pozytywnie nas zaskoczyły.” „Na początku mieliśmy wiele obaw i wątpliwości” – wspomina pedagog ze
Szkoły Podstawowej, Anna
Dąbrowska. „Nowa sytuacja
była trudna zarówno dla dzieci
ze Stawigudy, jak i z Ukrainy.
Nauka szła im różnie. Były
dzieci, które bardzo szybko robiły postępy, ale też takie, dla
których bariera językowa stanowił dużą przeszkodę. Ze-

foto: Aleksander Szcześniak
pobytu w Polsce.” – wymienia
pani Daria Muszyńska z Caritasu. Stawigudzki GOPS objął rodziny swoim wsparciem,
a placówki oświatowe – gimnazjum, Szkoła Podstawowa

w Stawigudzie. „Najtrudniejszy moment to egzaminy, do
których przystąpiło dwóch
uczniów klasy III. Oprócz,
w dużej mierze, nowego materiału musieli jeszcze zmagać

tknięcie z nową kulturą było
natomiast dla naszych uczniów
ważnym doświadczeniem
i lekcją tolerancji.”

Najlepsza PZU Trasa Zdrowia
Wzdłuż Jeziora Plusznego już wkrótce powstanie kompleks rekreacyjno-sportowy, którego najważniejszym elementem będzie ścieżka
przystosowana do bezpiecznego uprawiania sportu na co dzień.
W tym roku ruszyła 2. edycja PZU Trasy Zdrowia. Nasza
gmina znalazła się szczęśliwie
wśród tych 35 projektów, które
wskazane zostały przez organizatora do realizacji. Dzięki temu
otrzymaliśmy pieniądze na budowę ścieżki sportowej.
Trasa prawdopodobnie będzie
przebiegać wzdłuż jeziora Plusznego do boiska w Pluskach,
a w jej skład wejdzie 9 drewnianych instalacji, które będzie
można wykorzystać do ćwiczeń,

oraz tablice informacyjne, zawierające propozycje ćwiczeń
dla dzieci, dorosłych i seniorów.
Operatorem PZU Trasy Zdrowia został Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie, który jako
doświadczony organizator wydarzeń zarówno kulturalnych
jak i sportowych na terenie całej
gminy był najlepszym kandydatem na podmiot odpowiedzialny
za działania na trasie.
Na koniec chcielibyśmy podziękować mieszkańcom całej

Gminy, bez których zaangażowania i pomocy nie mielibyśmy
szans na zwycięstwo w konkursie.
Dziękujemy też Pani Wójt Irenie Derdoń, Pani Sołtys Justynie Reisenberg, Sołectwu Rybaki-Pluski, Stowarzyszeniu
Miłośników Plusk, Nadleśnictwu Nowe Ramuki. Ich wspólne
działania doprowadziły do sukcesu w projekcie.
Jan Mackiewicz
Kacper Lubiejewski

foto: Urząd Gminy Stawiguda

kazał, że współpraca młodych
ludzi zakończyła się sukcesem. Obejrzeliśmy występy
młodzieży z Ukrainy oraz polskich uczniów z gimnazjum
przygotowanych przez rodziców naszych dzieci. Rozsma-

foto: Aleksander Szcześniak

Uroczystość w stawigudzkim
gimnazjum to okazja do podsumowania. Projekt edukacyjny, prezentowany przed
ogromną publicznością, po-

kowywaliśmy się w ukraińskich potrawach. Na trybunach
obecni byli przedstawiciele
tych wszystkich , którzy wspierali Polaków z Ukrainy– przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, kuratorium, władz
wojewódzkich i gminnych,
Caritasu, dyrektorzy szkół
oraz młodzież. Przede wszystkim bohaterowie dnia – Polacy z Ukrainy. Powinniśmy
być dumni z tego, że to właśnie
mieszkańcy Stawigudy mogli
wesprzeć uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. „Pomoc,
jaką otrzymaliśmy od Was jest
ogromna. Nie poradzilibyśmy
sobie sami” – żegna się z nami
Tatiana Pestunov.
Joanna Iwicka,
Agnieszka Kordek
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Na sportowo
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Gościniec Niborski gościł
rowerzystów

Klub sportowy Orange
w Stawigudzie!

Co dwa tygodnie w gminie Stawiguda organizowany jest aktywny wypoczynek,
zwany RekreAkcją. Każdy chętny może wziąć udział w tym projekcie i skorzystać
z marszów nordic walking, biegów, wycieczek rowerowych, pieszych wędrówek
z przewodnikiem lub spływów kajakowych.
Współcześnie szlak rowerowy wiedzie z Olsztyna do Napiwody.

Gmina Stawiguda wspólnie z Publicznym Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich
w Stawigudzie złożyła wniosek do programu Orange. Inicjatywny Klub Sportowy
„OLIMP» dostał się do programu Kluby Sportowe Orange. Dzięki temu młodzież
otrzyma sprzęt sportowy, treningowy, tablet z dostępem do Internetu oraz możliwość udziału w szerokim programie szkoleniowym.

Gościniec Niborski to oryginalny szlak, który miłośnikom
dwóch kółek daje okazję przejażdżki prawdziwym średniowiecznym traktem. Setki lat
temu wędrowali nim Mikołaj
Kopernik, Jan Kochanowski,
Mikołaj Rej, a także biskupi
i królowie. Trasa Gościńca
Niborskiego to część niegdyś
bardzo ważnego traktu, który
łączył Warszawę z Królewcem.
6 czerwca cykliści ze Stawigudy,

Podczas drugiego naboru do
programu zgłosiło się aż 1121
klubów z całej Polski. Jury
wybrało nasze zgłoszenie
jako jedno z najciekawszych
i najbardziej odpowiadające
założeniom programu. Dzięki
wygranej w konkursie w Stawigudzie powstanie INICJATYWNY KLUB SPORTOWY
„OLIMP”! Wśród założycieli
są trenerzy, nauczyciele, pracownicy Urzędu Gminy i pasjonaci sportu. „Chcemy popularyzować aktywność fizyczną
wśród mieszkańców Gminy

Dalej prowadzi do Nidzicy, która w gwarze warmińskiej nazywana była Niborkiem (stąd nazwa Gościniec Niborski).
W sumie z Olsztyna do Nidzicy do przejechania jest około 50 km.
źródło: http://www.visit.olsztyn.eu

Olsztyna, Olsztynka i Nidzicy
w ramach projektu RekreAkcja
po raz siódmy wyruszyli szlakiem
Niborskim, docierając do Rybak.
I znów okazało się, że średniowieczna trasa również dziś jest
przyjazna aktywnym rowerzystom w każdym wieku (najmłodszy czynny uczestnik rajdu miał 5
lat). W trakcie przejażdżki organi-

zatorzy przygotowali dla uczestników konkursy sprawnościowe
i quizy, aby ostatecznie w Rybakach obdarować uczestników nagrodami rzeczowymi.
Chociaż rajd dopiero się skończył, już dziś namawiamy wszystkich do spotkaniu na Niborskim
szlaku w przyszłym roku.
Patrycja Staśkiewicz

„Razem możemy więcej” – posesja
stawigudzkiego gimnazjum pękała
w szwach na festynie rodzinnym.
Wspaniałe jedzenie, zabawy i konkursy dla dzieci oraz
okazja do rozmowy we wspaniałym towarzystwie. Tak
właśnie powinny wyglądać nasze spotkania rodzinne.
31 maja Gimnazjum gościło
mieszkańców gminy na festynie
rodzinnym: „Gramy w zielone
–rodzinnie”. Rowery, kuchnia
polowa, trampolina, stoły z parasolami, minigolf, samochody
rajdowe, połowy rybek, leśne
zagadki, wystawa rowerów, lepienie z gliny, wspólne malowanie obrazu – z takich atrakcji korzystali uczestnicy festynu.

„Jak powtarzałam podczas całego festynu ,,razem możemy
więcej” i właśnie dzięki współpracy grona zaangażowanych
ludzi udało się nam zorganizować takie ,,bogate” spotkanie.” - wspomina Lidia Milik,
współorganizatorka spotkania. „Dziękujemy wszystkim,
którzy nas wpierali: Urzędowi
Gminy, Nadleśnictwu Nowe

Ramuki, stowarzyszeniom:
Puszcza Ramucka, Przyjaciół
Gminy Stawiguda, Na Rzecz
Dzieci i Młodzieży Gminy
Stawiguda oraz Pani Sołtys
i Radzie Sołeckiej Stawigudy
za współorganizację naszego
festynu! Za dodatkowe atrakcje dziękujemy Piotrowi Tutce
z Tasbike.pl za wystawę rowerów, Rafałowi i Monice Szejna
za trampolinę oraz minigolfa,
Jackowi Tumasowi, Rafałowi i Zdzisławowi Raczko za
przejażdżki rajdówkami, a ro-

Zapraszamy do udziału w imprezach
organizowanych na terenie Gminy Stawiguda
Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, sołectwa i stowarzyszenia z terenu Gminy Stawiguda
proponują naszym mieszkańcom udział w wielu wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjnych:
►27 – 28 VI – Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Tomaszkowo” i GOK zapraszają na Regaty
o „Błękitna Wstęgę”
►4 VII – RekreAkcja zaprasza na nordic walking do Rusi
►9 VIII – dla amatorów rowerów wycieczka czerwonym szlakiem rowerowym
►11 VII – Stawigudiada – festyn gminny na stawigudzkim stadionie; w programie: Turniej Szóstek
Piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Stawiguda i Turniej Piłki Plażowej o Puchar Sołtysa wsi Stawiguda,
spływ kajakowy, uroczystość pożegnania dyrygenta chóru „Legenda”, Wiktora Żołnierka, występ
warszawskiej formacji Trace, program dla dzieci z wieloma zabawami i konkursami z nagrodami
prowadzony przez Macieja Gąsiorka z Teatru Rampa, turniej rodzinny i gwiazda wieczoru Małgorzata
Ostrowska
►Festyn w Pluskach
►17 VII – RekreAkcja zaprasza na wycieczke rowerową w ramach projektu „Lipiec w GOK”
►22 VIII – RekreAkcja czeka w Majdach na amatorów nordic walking
►25 VIII – Lato w Mojdach, XXI Międzynarodowe Prezentacje Folklorystyczne
►30 VIII – RekreAkcja organizuje kolejny spływ kajakowy
Szczegółowe informacje w GOK, tel. 89 512 69 22

poprzez umożliwienie rozwijania się w różnych dyscyplinach
sportowych. Przede wszystkim
zależy nam na wszechstronnym
rozwoju dzieci i młodzieży.”mówią inicjatorzy projektu.
Dyscyplinami uprawianymi
w ramach klubu będzie: piłka
nożna, ręczna, koszykówka,
siatkówka, badminton oraz
aerobik … czyli dla każdego
coś fajnego. Zajęcia będą odbywały się w Stawigudzie na
sali gimnastycznej Gimnazjum
przy ul. Leśnej oraz na Orliku. Będą dostępne nie tylko

dla uczniów. „Chcemy do naszej szkoły zaprosić wszystkich
mieszkańców, również seniorów” – mówi dyrektor Gimnazjum Bogusława Chodorska.
„Mamy nadzieję, że w ramach
klubu do zajęć przystąpią dorośli i seniorzy. Dla nich także
planowane jest utworzenie drużyny”. Zapisy na zajęcia już
w sierpniu! Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr.
telefonu: 89 512 64 77 lub mailowo, kierując pytania pod adres: promocja@stawiguda.pl.

dzicom gimnazjalistów za organizację.
Dziękujemy także sponsorom
dodatkowych upominków dla
dzieci: Firmie Relex - państwu
Żochowskim, Michałowi Tylickiemu – sklep Daglezja oraz
aptece Arnika. Szczególne podziękowania dla firmy TYMBARK S.A. w Olsztynku za
podarowanie nam pysznych
soków, które gasiły pragnienie uczestników naszego spotkania ;-)
Witold Mackiewicz
foto: Redakcja

Mazurskim tropem
Po Barczewie i Gietrzwałdzie to Stawiguda stanowiła bazę dla rajdu na orientację
„Mazurskie Tropy”, który zorganizował Studencki Klub Górski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie „Tropy”.
13.06.2015r. stawigudzkie Gimnazjum zmieniło się w bazę turystyczno – rowerową,goszcząc
uczestników „Mazurskich Tropów”. W tym wydarzeniu mógł
wziąć udział każdy chętny amator i zawodowiec, który chciał
sprawdzić swoją wytrzymałość
i orientację w terenie. Uczestnicy rajdu mogli uczestniczyć
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w nim na rowerze, pokonując
trasę 50 lub 130 km lub pieszo –
25 lub 50 km.
Swoje możliwości sprawdziło
ponad 200 uczestników z całej
Polski.
Rekordziści pokonali 50 km na
rowerze w 3 godziny i 37 minut,
130 km w 7 godzin i 23 minuty.
Bieg na 25 km zajął najlepszemu

zawodnikowi 3 godziny i 26 minut, a na 50 km 7 godzin i 12 minut.
Na gości czekały przyjazne progi Gimnazjum wraz
z uczniami, panią Dyrektor Bogusławą Chodorską i opiekunem
koła wycieczek pieszych, panią
Anną Małecką.
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