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W numerze

Relacja
z rozpoczęcia roku
w stawigudzkich
szkołach

Witamy rok szkolny 2015/2016

„Lato w Gminie”
– fotorelacja

„Kino letnie pod
chmurką”
Fundusz Sołecki
i plany sołectw na
2016 r.
Strategia
Rozwoju Gminy

– zaproszenie do
współpracy

Stawiguda
miodem płynąca

– kilka słów o życiu
pszczół

Zaproszenie do
udziału w II Biegu
Papieskim
Badanie
profilaktyczne
dzieci przez
Fundację
McDonalda
Inwestycje na
terenie gminy

Przysłowie „Wszystko co dobre, szybko się kończy” tym razem się
nie sprawdza. Naprawdę z przyjemnością wracamy do szkoły.
chodzący koniec przeWakacje się skończyły
rwy. Uczniowie najbari 1 września o godzinie
dziej cieszą się z szafek
9.00 rozpoczął się nowy
szkolnych , dzięki którok szkolny. Odwiedzirym nie muszą dźwigać
łyśmy trzy szkoły z natylu książek. Do dziś
szej gminy, żeby dowieteż wspominamy Dzień
dzieć się, jakie plany na
Ukraiński, który dostarnajbliższe miesiące mają
czył nam wielu wzruich dyrektorzy. Wszyszeń i radości. -A co
scy zgodnie przyznają,
w tym roku? – pytamy
że ten rok (zapewne jak
z nieukrywaną ciekawokażdy poprzedni) będzie
ścią. Dyrektor Chodorrokiem ciężkiej pracy
ska wymienia jednym
dla wszystkich nauczytchem: -Utworzenie kącieli i uczniów. Najcika regionalnego, powięcej zmian na pewno
szerzenie oferty zajęć
stoi przed Zespołem
Dyrektor Bogusława Chodorska wita nowych uczniów
Szkolno – Przedszkolnym w Stawigudzie. Po odej- czenie.” Na koniec ze
ściu Pana Dyrektora Andrzeja wzruszeniem dodaje:
Szczepkowskiego na emery- „będę swoje oboturę ster szkoły przejęła wie- wiązki wykonywać
loletnia nauczycielka, pani najlepiej jak potrafię”.
Krystyna Porębska. Zapytana, Wszyscy trzymamy
dlaczego ubiegała się o to sta- kciuki za nową Panią
nowisko, pani Dyrektor mówi: Dyrektor. Ani ucznio„Chciałam spróbować pracy wie i ich rodzice, ani
w innym charakterze, nie tylko nauczyciele nie obaz klasą na lekcjach.” „Szkoła wiają się zmian, więc
w Stawigudzie jest otwarta zielone światło świeci
na zmiany” – mówią spotkani dla Pani Porębskiej.
przez nas rodzice. Pani Dyrek- Do zmian przyzwytor nie zapowiada co prawda czaiła już wszystkich
rewolucji, ale zmian trzeba się Bogusława Chodorspodziewać. „Planuję zorgani- ska – Dyrektor Puzować nowe kółka, które będą blicznego Gimna- Trzymamy kciuki za naszą nową Dyrektor Krystynę Porębską
działały na terenie szkoły. Do- zjum w Stawigudzie.
datkowo zamierzam wpro- Pytana o zeszłoroczne projekty węzeł. Ciekawą, chociaż nie- dodatkowych rozwijających
wadzić zajęcia sportowe” zrealizowane w szkole, wymie- wielką zmianą, która pomaga pasje uczniów, zwiększenie ak– wymienia pani Porębska. nia: -Wprowadziliśmy dziennik w codziennym życiu szkoły, są tywności uczniów przy reali„Zapewne większe zmiany elektroniczny, wyposażyliśmy oraz „przeddzwonki” , które zacji projektów edukacyjnych,
wprowadzę w przyszłym roku, pracownie w rzutniki i laptopy na minutę przed „prawdziwym systematyczne lekcje na basemądrzejsza o roczne doświad- z dostępem do internetu , radio- dzwonkiem” ogłaszają nad- nie…. Zdradza nam też pomysł
fot. Gim. Stawiguda

Wywiad z Wikorem
Żołnierkiem,
wieloletnim
dyrygentem
chóru LEGENDA

na remont jednej z sal i przeznaczenie jej dla środowiska
lokalnego, chociaż mówi też
o trudnościach finansowych
w realizacji tego pomysłu. Napotkani uczniowie opowiadają nam o nadchodzących wycieczkach: do Rzymu, Niemiec
(w ramach wymiany z gminą
Wallenhorst) i Krakowa, na
Europejską Noc Naukowców
…, do Kaczego Bagna”. Trzecioklasiści poważnie podchodzą do egzaminów kończących
gimnazjum i liczą, że zapał do
kwietnia im nie minie.
Odwiedziliśmy też Szkołę
Podstawową w Rusi . Dyrektor Marek Kotliński chwalił się zwycięstwem w projekcie mBanku i pozyskaniem
funduszy na wyposażenie pracowni matematycznych i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci.
Dzięki głosom internautów
szkoła zdobyła dodatkowe
5000zł, które przeznaczyła na
zakup tablicy multimedialnej
do prowadzenia atrakcyjnych
zajęć matematycznych. Dyrektor opowiadał też o trudnościach lokalowych: „Szkoła
tylko wygląda na dużą, w rzeczywistości sale są dość małe,
a dzieci przybywa. W tym roku
utworzyliśmy cztery odziały
klas I. Wykorzystujemy każde pomieszczenie.” Pan Dyrektor
nie przewiduje w bieżącym roku szkolnym
żadnych większych
zmian. Marzy o spokoju, bo ta atmosfera
najlepiej sprzyja nauce.
Trzymamy kciuki za
wszystkich nauczycieli a za nas uczniów,
żebyśmy nie zgasili
w nich zapału do końca
roku szkolnego. Dokonałyśmy pewnych obliczeń: do końca roku
szkolnego pozostało
174 dni nauki i aż 96 dni
wolnych od nauki – weekendów, świąt, ferii zimowych.
A 24 czerwca 2016 roku na
pewno rozpoczną się wakacje!
fot. ZSP Stawiguda
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Sara Graack,
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Fundacja Ronalda McDonalda przeprowadziła w Stawigudzie
profilaktyczne badania USG dzieci

Słowo od redakcji

Profilaktyka jest
najważniejsza

fot. K.Żochowska

W dniach 11 – 12 września lekarze przyjmowali małych pacjentów w Ambulansie Fundacji, który jest unikalną, mobilną stacją medyczną, składającą się z poczekalni-rejestracji oraz dwóch
gabinetów lekarskich wyposażonych w nowoczesny sprzęt ultrasonograficzny.

Po zakończeniu badań rodzice
otrzymali wyniki oraz ewentualne porady lekarskie. Dotychczas z badań skorzystało
już blisko czterdzieści tysięcy
dzieci na całym świecie, u nas
do ambulansu weszło 140 ma-

fot. K.Żochowska

Autobus Fundacji Mc Donalds,

Wnętrze ambulansu – gabinet lekarski

II Bieg Papieski dla
Zdrowia i po Świętość
26 września odbędzie się II Bieg Papieski organizowany przez Ośrodek Caritas Archidiecezji Warmiński w Rybakach wraz z władzami
Gminy Stawiguda.
To bieg, który ma na celu przypomnienie postaci Jana Pawła
II, który był doskonałym sportowcem, szerzył aktywność
fizyczną, stąd pomysł na organizację tego biegu. Organizatorzy biegu podkreślają, że
dzięki aktywności fizycznej
jesteśmy zdrowi, ale też pokonujemy trudności, dążymy do
perfekcji i doskonałości, aktywność fizyczna łączy się zatem ze świętością.
O organizacji biegu opowiada
ksiądz Mariusz Jackowski:„Na tegoroczny bieg mamy już
ponad dwadzieścia zgłoszeń,
jednak najwięcej uczestników

zapisze się w dniu biegu. O godzinie ósmej odbędzie się rejestracja zawodników, tam dostaną oni pamiątkowe koszulki.
Na godzinę dziewiątą zaplanowano Mszę świętą, na której
będziemy modlić się za wszystkich uczestników, z myślą
o zdrowie dla nich, ale i również za wszystkich biegaczy,
aby mogli się jak najdłużej cieszyć swoją pasją. Przewidziane
są dwie trasy: krótsza- 5,5 km
i dłuższa- 11,5 km. Jedna zaczyna się w Pluskach przy
kościele o godzinie dziesiątej, jest to bieg krótki. Główny
bieg wystartuje ze Stawigudy.

Po zakończeniu biegu odbędzie
się uroczyste zakończenie wraz
z rozdaniem nagród oraz spotkanie przy ognisku.”
Dowiedzieliśmy się, że w tym
wydarzeniu ma zamiar wziąć
udział wójt naszej gminyIrena Derdoń. Reakcja „Horyzontów Stawigudy” zachęca
wszystkich do wzięcia w nim
udziału, przypominając za
księdzem Jackowskim, że aktywność fizyczna wyzwala endorfiny, czyli hormony szczęścia i sprawia, że zapomina się
o wszystkich problemach dnia
codziennego.
Joanna Iwicka

Przed Państwem drugi numer „Horyzontów Stawigudy”. Zgodnie z sugestiami,
które do nas napłynęły, zwiększyliśmy objętość i poszerzyliśmy zakres tematyczny. Nasi młodzi dziennikarze teraz nie tylko zbierają dla Was wiadomości, ale
tez doskonalą swój warsztat. Zatem przed nami rok intensywnej pracy, której celem ma być ciągłe podwyższanie poziomu naszej Gazety. Dziękujemy za Wszystkie dobre słowa, które skierowaliście do nas po ukazaniu się pierwszego numeru.
W tym numerze wspomnienia wakacyjne i informacje o tym, co działo się w gminie, kiedy my odpoczywaliśmy. Życzymy miłej lektury.
Anna Stokłos

łych stawigudzian. Trzeba dodać, że są one bezpieczne, bezbolesne i bezpłatne. Celem
badań USG jest dokładna ocena
stanu narządów wewnętrznych
oraz wykrycie ewentualnych
odstępstw od normy.
Na miejscu postanowiłyśmy
opiekunom małych pacjentów
zadać kilka pytań. Oto kilka odpowiedzi, które otrzymałyśmy:

-Myśli pani, że ta akcja charytatywna jest dobrym pomysłem ?
-Uważam, że jest bardzo potrzebna. Badania przydają się
takim małym dzieciom szczególnie, bo bardzo trzeba o nie
dbać
-Skąd dowiedziała się pani
o tych badaniach ?
-Przyszłam tutaj z koleżanką.
Od niej się dowiedziałam.

Opiekuję się jej dwójką dzieci.
14 – nasto miesięczny Miłosz
jest właśnie w środku, a 3,5 –
roczna Lidzia jest już po badaniu. Uważam, że badanie
bardzo im się przyda, bo profilaktyki nigdy za dużo. Mamy
nadzieję, że wszyscy rodzice
wychodzili z ambulansu z dobrymi wiadomościami.
Kinga Żochowska,
Helena Kaszubska
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Żeby było lepiej, musi być gorzej

Budowa drogi S 51 Olsztyn-Olsztynek
Umowę na budowę 13,3 km drogi ekspresowej S51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek wraz z infrastrukturą podpisano w siedzibie olsztyńskiego oddziału GDDKiA 6 lutego 2015 r. Wykonawcą zadania jest
firma Energopol-Szczecin SA, która wybuduje drogę za kwotę 394,8
mln zł. Termin realizacji to 20 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Przewidywany termin zakończenia budowy to 16 maja 2017 r. .
W przeważającej części projektowana rozbudowa drogi
przewidziana jest po śladzie
istniejącym DK51 z wyjątkiem korekty trasy w miejscowości Dorotowo – gdzie projektowana jest nowa trasa oraz
w miejscowości Gryźliny –
z uwagi na nienormatywne łuki
w planie.
O utrudnieniach w budowie
drogi i szczegółach dotyczących realizacji rozmawiałem
z Hubertem Mildnerem, kierownikiem projektu z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad O/Olsztyn.
-Czy podczas budowy drogi
wystąpiły jakieś komplikacje ?
-Główna komplikacja, z jaką
mamy teraz do czynienia, to
znaleziska archeologiczne 14 stanowisk o łącznej powierzchni ok 16,8 ha. Są to
znaleziska od wczesnego brązu
do późnego średniowiecza.

Największe obszary wymagające przebadania znajdują się

tłowodów, itp. Obecnie rozstrzygnęliśmy przetarg na wy-

klasy jak aktualna i będy miała
połączenia do każdego zjazdu
np. z posesji lub pola.
Główny specjalista ds. komunikacji społecznej GDDKiA,
Andrzej Głebocki, poinformował nas o szczegółach tej inwestycji. Oprócz budowy dwóch
jezdni z dwoma pasami ruchu,
na tym odcinku powstanie 19
obiektów mostowych, dwa węzły drogowe wraz z oświetleniem, gruntowe drogi dojazdowe, 6 przejść dla drobnych

konanie tych badań. Umowa
z wykonawcą wykopalisk została podpisana 31 sierpnia.
Czas prowadzenia wykopalisk
przewidziany jest na okres od
20 do 120 dni w zależności od
stanowiska. Termin wykonania
opracowania wyników to 16
miesięcy.
w okolicy Dorotowa. Może się
okazać, że odkryliśmy jedną
z największych osad jaką do
tej pory odkryto w naszym województwie. Właśnie dlatego
jest to główne utrudnienie budowy drogi - około 70% powierzchni drogi jest wyłączone
z realizacji. Nawet mały kawałek gruntu o podłożu archeologicznym może zablokować
montaż dużego odcinka świa-

-Jak będzie wyglądał przebieg drogi S-51 ?
-Na drodze 51 będą znajdowały
się dwa zjazdy, węzeł Stawiguda i węzeł Gryźliny. Taki projekt zwiększy bezpieczeństwo
na drodze, ponieważ są to duże
kolizyjne skrzyżowania, na których dotąd często dochodziło
do wypadków. Dodatkowo
wzdłuż drogi ekspresowej będą
biegły dwie drogi: dojazdowa
i zbiorcza, które będą podobnej

zwierząt i ekrany akustyczne
w miejscach, gdzie droga zbliży
się do terenów zamieszkałych.
Zapraszamy do obejrzenia wizualizacji drogi oraz szczegółów związanych z projektem
na stronie internetowej pod adresem:
http://s51-olsztyn-olsztynek.pl.

wszystkim lokalnej społeczności. Ma być miejscem do uprawiania aktywności fizycznej,
ale również przestrzenią do

spotkań, rekreacji czy edukacji
prozdrowotnej, służących integracji środowiska lokalnego.
Partycja Staśkiewicz

Kacper Lubiejewski
fot.A.Makowska,
SGS Polska

Dzieje się …

Inwestycje w Gminie Stawiguda
Ostatnio w naszej gminie doszło do kilku zmian. Trudno ich nie zauważyć. Powstały siłownie napowietrzne w wielu miejscowościach Gminy
Stawiguda oraz powstały nowe drogi w Dorotowie i w Stawigudzie.
Siłownie plenerowe powstały
w miejscowościach takich
jak: Bartąg, Bartążek, Dorotowo, Gągławki, Gryźliny,
Majdy, Miodówko, Pluski, Rybaki, Tomaszkowo i Stawiguda. Wartość takiej inwestycji
to 116 177,19 zł brutto. Urządzenia zamontowała firma,
która wygrała przetarg: Fit Park
spółka z. o. o.
Drugą inwestycją jest budowa
nowych dróg w Stawigudzie
oraz Dorotowie. W Stawigudzie
nowymi drogami mogli się cieszyć mieszkańcy ulic: Bukowej,

ul. Lipowej, Klonowej, Grabowej i Jesionowej. W ten sposób
dąży się ciągle do poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach
na terenie gminy Stawiguda.
Przebudowa dróg w miejscowości Stawiguda. kosztowała
1. 108 412,43 zł brutto. Za tę
kwotę zbudowano ok. 650 mb.
Przebudowa drogi w miejscowości Dorotowo to koszt
1. 091 676,55 zł brutto. Wybudowano drogę wraz z oświetleniem ulicznym długości 950
mb. Zadanie to współfinansowane zostało w ramach Pro-

gramu Wieloletniego pod nazwą : Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych.
Takie drogi ułatwiają poruszanie się np. w deszczowe dni,
ale także wygodniej chodzić na
rodzinne spacery z wózkiem.
Młodzież ma warunki do korzystania z różnych sprzętów np.
rolek.
Ważną inwestycją dla mieszkańców jest niewątpliwie oddana niedawno do użytku PZU
Trasa Zdrowia, sfinansowana
w ramach projektu. Ta trasa
z założenia ma służyć przede

Siłownia w Dorotowie
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Stawiguda miodem płynąca

Kilka słów o pszczołach i miodzie
Według szacunków ekspertów w Polsce co
sekundę umiera aż 105 pszczół w latach
2006-2007 w Ameryce Północnej wyginęła
jedna trzecia wszystkich pszczół. W 2008 roku
kryzys dotarł do Polski. W niektórych regionach w Polsce umiera 30% pszczół. Co jest
tego przyczyną?
Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Stawigudzie zaangażowali się w pomoc
pszczołom. -Rozpoczęliśmy
od zgłębienia wiedzy na ich temat – mówią opiekunki młodzieży – panie Wolszczak
i Wieliczko– Daliga. Młodzież dowiedziała się, że głównie skażenie środowiska, nieumiejętne stosowanie chemii
w rolnictwie oraz pasożyty są
głównymi przyczynami wymierania pszczół. Portal www.
pomagamypszczolom.pl propaguje Zasady Przyjaciół
Pszczół, których warto przestrzegać. Oto one: - nie wypalam traw i liści, - sadzę rośliny
rodzime, - pozostawiam miejsca półdzikie, - używam nawozów naturalnych, - pomagam
tworzyć gniazda dla pszczołowatych.
Swoją wiedzą na temat pszczół
podzieliła się z nami Katarzyna

Wilde z Centrum Pszczelarskiego Wilde z Gryźlin.
-Czym się zajmuje Państwa
firma?
-Zajmujemy się głównie hodowlą matek pszczelich. Produkujemy miód i sprzedajemy
klientom. Podkładamy też
larwy do ula matecznego i karmimy je mleczkiem pszczelim.
Dzięki temu przeistaczają się
w królowe.
-Co Panią zainspirowało, aby
zajmować się pszczołami ?
Czy może jest to tradycja rodzinna?
-Jest to tradycja rodzinna, dosyć krótka, bo rozpoczęli
ją moi rodzice. Zaczęło się
od tego, że byłam śmiertelnie uczulona na pszczoły, dowiedziałam się o tym 13 lat
temu. Ponieważ ukąsiła mnie
pszczoła, miałam atak anafilaktyczny. Po tym wydarzeniu stwierdziłam z przekorą,

że jeśli nie mogę się zajmować
pszczołami, to właśnie będę to
robić.
-Jakie ma Pani plany w związku
ze swoją pracą ?
-Co roku powiększamy swoją
pasiekę, gdyż my sprzedajemy
swoje pszczoły i co roku nam
ta ilość maleje. Staramy się
mieć zawsze podobną ilość
pszczół, czyli ok. 500.Kilka lat
temu wpadłam na pomysł, aby
zacząć sprzedawać pszczoły
przez internet. Na początku
moi rodzice byli przeciwni,
ale okazało się że pszczoły doskonale sprzedają się przez

Stawigudzcy obrońcy pszczół

Stawigudzcy gimnazjaliści pracują na nowych mikroskopach
Allegro. To jest jedyna nowość
w naszej firmie. A poza tym to
po prostu staramy się utrzymać

-Moim ulubionym gatunkiem
miodu jest spadź. Ten miód jest
pozyskiwany na południu Polski. Jest to specyficzny rodzaj

rodziny w dobrej kondycji.
-A jaki jest Pani ulubiony gatunek miodu ?

miodu, ponieważ pozyskuje się
go z odchodów mszyc przeżutych przez pszczoły i wydalonych.
- Dlaczego warto jeść miód
- W 100 g miodu znajduje się
ok. 5 mg wapnia, 16 mg fosforu, 0.9 mg żelaza, 5 mg magnezu oraz inne pierwiastki
śladowe. Miód zawiera witaminy: A, B2 , C, PP. Nauka odkrywa wciąż nowe, cenne właściwości terapeutyczne miodu.
Najlepiej jest pić miód rozpuszczony w letniej, wcześniej
przegotowanej wodzie. Specjaliści od apiterapii doradzają,
aby pić miód codziennie:

rano na czczo i wieczorem
przed snem. Przy przeziębieniach i zatokach zaleca się
żucie kawałka miodowego

plastra. Warto przypomnieć,
że miód pomaga przy leczeniu
przeziębień, grypy, wspomaga
serce, wątrobę, trzustkę, nerki,
pomaga w leczeniu wrzodów,
obniża ciśnienie krwi, przyspiesza gojenie się ran, wspiera
rekonwalescencję …
Efektem działań na rzecz pszczół
jest zwycięstwo uczniów stawigudzkiego Gimanzjum w konkursie „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” Nagrodą
było ok. 5000 zł, które szkoła
przeznaczyła na wyposażenie
pracowni biologicznej w nowe
mikroskopy.
Aleksandra Grabowska
fot. Gim. Stawiguda

Marzenia się spełniają … fundusze sołeckie na 2016r.
Już wkrótce mieszkańcy wraz z radami sołeckimi zdecydują, na co chcą wydać prawie 340
tys. zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Do
końca września mieszkańcy na zebraniach
wiejskich dyskutować będą o rozdysponowaniu tych środków.
To ile otrzyma każde sołectwo zależy od liczby zameldowanych mieszkańców. Konieczne jest też zorganizowanie
zebrania wiejskiego i ustalenie na nim brzmienia wniosku
o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Dlatego podajemy terminy tych zebrań i zachęcamy do aktywnego w nich
uczestnictwa.
Na co wydano pieniądze
z funduszy sołeckich?
-W 2014 roku podczas zebrania sołeckiego rozdysponowaliśmy 38 tysięcy na rok 2015.
Zdecydowaliśmy, że 22 tysiące
zostaną przeznaczone na utrzy-

manie porządku i czystości na
terenie wsi Stawiguda. Okazało
się, że kwota ta pozwoliła też na
zagospodarowanie terenu przy
ulicy Jaśminowej i Kalinowej.
Natomiast 16 tysięcy przeznaczyliśmy na postawienie kolejnych elementów siłowni za
Orlikiem i zakupienie osłon na
kort tenisowy – wymienia sołtys Stawigudy Anna Raczko.
-Pieniądze wyodrębnione z budżetu w kwocie około 30 tysięcy
spożytkowali na przegląd placu
zabaw w Gryźlinach, opłatę
za internet w świetlicy, wywóz
nieczystości i koszenie trawy.
Pozostałe środki zostały prze-

znaczone na dokończenie ogrodzenia boiska do piłki nożnej.
Udało nam się również wybudować siłownię napowietrzną
przy placu zabaw. Największa cześć budżetu została spożytkowana na budowę boiska
do piłki plażowej, parkingu
oraz toalety z bieżącą wodą
w miejscowości Zielonowo
nad jeziorem Plusznym -relacjonuje Adam Walkowiak,
sołtys Gryźlin.
-Pieniądze z funduszy sołeckich zostały spożytkowane
w 4 punktach, które mieszkańcy
wspólnie ustalili podczas zebrania w sprawie Funduszu Sołeckiego. Postawiliśmy na poprawę estetyki oraz warunków
życia mieszkańców, dlatego
cześć pieniędzy spożytkowaliśmy na zakup paliwa do kosiarek, materiałów budowlanych,
ławek, roślin i wywóz śmieci.
Fundusze przeznaczono na za-

gospodarowanie terenu wokół
boiska, plaży i renowację infrastruktury. Część budżetu przeznaczyliśmy też na organizację
corocznego festynu rodzinnego
w Bartążku. Pozostałe środki
mogły zasilić naszą OSP - opowiada sołtys Bartążka Przemysław Piech.
Priorytety w kolejnym roku
Sołtys Anna Raczko - Chciałabym przeznaczyć część pieniędzy na modernizację kaplicy

ewangelickiej w Stawigudzie,
ponieważ ten zabytek jest częścią historii i trzeba o niego
dbać.
Sołtys Adam Walkowiak
- W nadchodzącym roku chciałbym przeznaczyć pieniądze na
rozbudowę części rekreacyjnej nad jeziorem Plusznym,
z pewnością zachęci to naszych
mieszkańców do jeszcze bardziej aktywnego tryby życia.
Sołtys Przemysław Piech -

Kolejne fundusze planujemy
wykorzystać na renowację lub
odbudowę budynków i instalacji, które są bardzo zniszczone,
dzięki czemu Bartążek stanie
się jeszcze piękniejszy.
O decyzjach sołectw będziemy
informować na łamach „Horyzontów Stawigudy”.
Z sołtysami Stawigudy, Bartążka i Gryźlin
rozmawiał
Kacper Lubiejewski

15 września 2015 r.
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Żegnaj lato na rok
Wakacje w Gminie Stawiguda upłynęły pod hasłem wiejskich festynów. To tę formę świętowania najbardziej lubią nasi mieszkańcy. Okazuje się, że nie ma lepszej okazji do międzysąsiedzkiego spotkania.
Wszystko zaczęło się 27
czerwca w Bartążku, którego
mieszkańcy świętowali 680-lecie powstania wsi. Uroczystości rozpoczęła Msza św. przy
miejscowej kapliczce. Potem
już tylko sport i zabawa: turniej piłki siatkowej i wyścigi
kajaków o Puchar Sołtysa, zabawy i konkursy dla dzieci
no i zabawa przy muzyce na
żywo.

11 lipca odbyła się już 22. Stawigudiada – największa letnia impreza w naszej gminie.
Wszystkich przybyłych gości
zabawiał krasnal Piksel. Pożegnano uroczyście dyrygenta
chóru Legenda Wiktora Żołnierka. Potem wystąpił zespół
Kosejder i chór Konsonans
z Tomaszkowa. W wykonaniu
zespołu TRACE z Warszawy
usłyszeliśmy kilka utworów
country. Pod sceną można
było zobaczyć pokaz miłośników dwóch kółek z Olsztynka i okolic. Prawdziwą
gwiazdą festynu była Małgorzata Ostrowska. Blasku jej
występu nie przyćmił nawet

wspaniały pokaz sztucznych
ogni.
17 lipca w Gryźlinach odbył
się Festyn Rodzinny. Na najmłodszych czekały liczne rozrywki z animatorami, a na
łorusi. Pogoda niestety pokrzyżowała plany, ponieważ burza
zerwała scenę i nie pozwoliła
do końca wystąpić zespołom
z zagranicy. To wszystko nie
przeszkodziło jednak w kontynuowaniu imprezy, wieczorem

starsze dzieci konkursy oraz
konkurencje sportowe. Nie zabrakło również okazji do rywalizacji dla całych rodzin.
Uczestnicy festynu mogli poczęstować się bigosem, grochówką oraz kiełbasą i karkówką z grilla.
Międzynarodowe Prezentacje Folklorystyczne - Lato
w Mojdach odbyły się 25
lipca. W tym roku festyn gościł zespoły z Tajlandii i Bia-

wystąpił zespół TRACE z Warszawy.
15 sierpnia na swoim festynie „Biesiada nad jeziorem
Pluszne” bawili się mieszkańcy miejscowości Pluski.
Ważnym wydarzeniem w tym

dniu było oficjalne otwarcie
PZU Trasy Zdrowia. Oprócz
tego mieszkańcy i goście biesiadowali przy grillu, korzystali z atrakcji przygotowanych
zarówno dla dzieci i młodzieży
jak i dorosłych, podziwiali wystawę rękodzieła. Wieczór zakończył się zabawą przy muzyce zespołu APROPO’S.
Festyn z okazji 670- lecia wsi
Bartąg odbył się w sobotę 5
września. W programie można
było wyróżnić pokaz tańca towarzyskiego, występy dzieci
z przedszkola w Bartągu, pokazy strażackie, turniej Bractwa Rycerskiego, pokaz magika oraz występ zespołu
FULL SERWIS. Dla dzieci zapewniono trampoliny, różne
zabawy i dmuchańce. Na festynie rozstawione były stoiska
z decoupage i swojskimi wyrobami.
Na festynach dobrze się bawiła
i relację przygotowała:
Joanna Iwicka
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Pożegnania nadszedł czas

O swoich wspomnieniach z pracy z chórem
LEGENDA opowiada Wiktor Żołnierek
Pan Wiktor Żołnierek od 2002r. był dyrygentem i kierownikiem stawigudzkiego chóru
Legenda. To on współtworzył historię tego
zespołu, brał udział w wielu wydarzeniach
kulturalnych w regionie i poza nim. Wyjeżdżał z chórem na liczne festiwale oraz konkursy, skąd nierzadko wracał z nagrodami.
Marta Lejman: Który występ
wspomina Pan najlepiej?
Wiktor Żołnierek: Nie ma takiego występu. Wszystkie były
dla mnie ogromnym przeżyciem i większość z nich pamiętam doskonale.
M.L.: Czy przeżył Pan jakieś
trudne chwile?
W.Ż.: Trudne chwile zawsze
poprzedzają występy. Związane
są z tremą. To raczej normalne.
M.L.: Dlaczego rozstał się

Pan z chórem?
W.Ż.: Musiałem odejść z powodów zdrowotnych. Żeby być
dyrygentem, trzeba głośno mówić, a ja mam kłopoty z gardłem. Mój głos nie jest już wystarczająco silny.
M.L.: Jak Pana decyzję odebrali członkowie zespołu?
W.Ż.: Zrozumieli, że musze odejść. Urządzili mi naprawdę huczne pożegnanie. Nie
przypuszczałem, że im się tak

dobrze ze mną pracowało.
M.L.: Wspiera pan obecnie
chór?
W.Ż.: Na razie nie miałem okazji, bo dopiero przyjechałem
z wakacji. Ale nie zamierzam
odsunąć się od moich przyjaciół. Nadal będę im dodawał
otuchy.
M.L.: A jak będzie Pan teraz
spędzał wolny czas?
W.Ż.: Ja nie mam wolnego
czasu! Nadal uczę gry na fortepianie, do tego nie trzeba głosu,
tylko rąk.
M.L. A jakiej muzyki słucha… muzyk?
W.Ż.: Lubię każda muzykę:
jazz, utwory klasyczne, piosenki z lat 70 i 80. Nie lubię jedynie disco polo.
M.L. Dziękuję bardzo za rozmowę.
W imieniu wszystkich członków chóru LEGENDA przekazujemy panu Wiktorowi
Żołnierkowi ogromne podziękowania za wieloletnią współpracę i okazaną przyjaźń.
Marta Lejman

Pożegnanie Wiktora Żołnierka z chórem Legenda

Kino pod Chmurką – filmowe zakończenie wakacji
Gmina Stawiguda zaprosiła wszystkich
mieszkańców na „komediowe zakończenie
wakacji”. Filmowe pożegnanie lata odbyło
się w kilku miejscowościach naszej gminy.
Na zakończenie wakacji
w naszej Gminie zorganizowano Kino pod Chmurką. Na
seanse zaproszono widzów do
czterech miejscowości: Stawiguda, Pluski, Majdy i Bartążek. Inicjatywę dla mieszkańców zrealizował Urząd

spodarki Wodnej w Olsztynie.
W ten sposób skutecznie udało
się umilić ostatnie dni wakacji.
Za pieniądze z budżetu gminy
zakupiono leżaki oraz prawa
do wyemitowania czterech filmów na telebimach z wynajętej firmy reklamowej „Studio

jak: „Millerowie”, „Udając gliniarzy”, a najmłodsi: „Wakacje Mikołajka”. Pierwszych
przybyłych widzów poczęstowano popcornem, chociaż
wielu z nich i było przygotowanych do filmowej fiesty. Na

każdym seansie pogoda dopisała, na niebie można było
zobaczyć kilka chmurek, ale
na szczęście nie spadła z nich
ani jedna kropla deszczu.
Wszyscy uczestnicy bardzo
miło wspominają to wydarze-

Kino letnie w Stawigudzie
Gminy, który pozyskał fundusze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

R”. Wieczorne seanse odbyły
się w ostatnie weekendy lata.
Widzowie obejrzeli takie filmy

Kino letnie nad Jeziorem Pluszne

nie: -Bawiłam się świetnie- powiedziała jedna z mieszkanek
naszej gminy.-Wspaniały pomysł, mam nadzieję, że jeszcze
kiedyś coś takiego zorganizowane będzie w naszej gminiepowiedział nam inny uczestnik

imprezy. -Było super! – podsumował dziecięcy sezon napotkany przeze mnie przedszkolak. To chyba najlepsza
ocena wystawiona Kinu pod
Chmurką.
Joanna Iwicka

15 września 2015 r.
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Wspólnie tworzymy nową Lokalną Strategię
Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania
"Południowa Warmia"!
Stowarzyszenie "Południowa Warmia" obejmuje swoim zasięgiem 8 gmin: Biskupiec,
Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Pasym, Purda
i Stawiguda. Obszar ten jest spójny terytorialnie, łączą go tradycje historyczne, kulturowe i przyrodnicze oraz pomysł na rozwój
i chęć współpracy.

15.09.2015 r. Urzędzie Gminy
Stawiguda odbyło się spotkanie, którego tematem było zdiagnozowanie potrzeb – określenie kierunków rozwoju obszaru
z uwzględnieniem kierunków
wsparcia i założeń programowych Programu Rozwoju Ob-

Wójt Gminy Stawiguda
podaje do publicznej wiadomości
wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym
nieograniczonym na zbycie
nieruchomości Gminy Stawiguda

Oznaczenie
nieruchomości według
księgi wieczystej oraz
katastru
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena wywoławcza
i wysokość wadium

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone
w gminie Stawiguda, powiat olsztyński, województwo
warmińsko-mazurskie,
obręb geodezyjny Pluski, objęte księgą wieczystą nr
OL1O/00068696/2,
1) działka nr 823/4 o powierzchni 0,1356 ha,
2) działka nr 823/5 o powierzchni 0,1484 ha,
3) działka nr 823/6 o powierzchni 0,1554 ha.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego działki znajdują się na terenie projektowanej
zabudowy letniskowej.
1) działka nr 823/4 – 110.000,00 zł +23% VAT,
wadium – 22.000,00 zł
2) działka nr 823/5 – 120.000,00 zł +23% VAT,
wadium – 24.000,00 zł
3) działka nr 823/6 – 125.000,00 zł +23% VAT,
wadium – 25.000,00 zł
Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy
prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Olsztynku
– nr konta 98 8823 0007 2001 0100 1973 0008
do dnia 21 września 2015 r.

Termin i miejsce
przetargu

25 września 2015 r. godzina 11.00 w siedzibie Urzędu
Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, pokój 17 (I piętro).

Miejsce wywieszenia
i publikacji ogłoszenia
o przetargu

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji
Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy Stawiguda,
pod adresem www.bip.stawiguda.com.pl, na oficjalnej
stronie internetowej Gminy Stawiguda pod adresem
www.stawiguda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy
Szczegółowych informacji
Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, pokój nr 3, I piętro, tel. 89-519o przetargu udziela:
56-89 lub 89-512-69-20.
WÓJT GMINY STAWIGUDA
Irena Derdoń

szarów Wiejskich na lata 20142020.
Wyłącznie z pomocą mieszkańców jest możliwe opracowanie
dokumentu strategicznego odpowiadającego na faktyczne
potrzeby naszej Gminy.

O przebiegu spotkania i jego efektach poinformujemy
w następnym numerze Gazety.

Wójt Gminy Stawiguda
podaje do publicznej wiadomości
wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym
nieograniczonym na zbycie
nieruchomości Gminy Stawiguda

Oznaczenie
nieruchomości według
księgi wieczystej oraz
katastru nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w gminie
Stawiguda, powiat olsztyński, województwo warmińskomazurskie,
obręb geodezyjny Tomaszkowo, objęta księgą wieczystą nr
OL1O/00080962/8,
oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako:
działka nr 167/12 o powierzchni 0,1972 ha.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego działka znajduje się na terenie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza –180.000,00 zł +23% VAT.
Wadium – 36.000,00 zł.

Cena wywoławcza
i wysokość wadium

Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy
prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Olsztynku
– nr konta 98 8823 0007 2001 0100 1973 0008
do dnia 21 września 2015 r.

Termin i miejsce
przetargu

25 września 2015 r. godzina 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy
Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, pokój 17 (I piętro).

Miejsce wywieszenia
i publikacji ogłoszenia
o przetargu

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji
Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy Stawiguda,
pod adresem www.bip.stawiguda.com.pl, na oficjalnej
stronie internetowej Gminy Stawiguda pod adresem www.
stawiguda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy
Szczegółowych informacji
Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, pokój nr 3, I piętro, tel. 89-519o przetargu udziela:
56-89 lub 89-512-69-20.

WÓJT GMINY STAWIGUDA
Irena Derdoń
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Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie
ZAPRASZA
RekreAKCJA- wrzesień 2015
Koniec wakacji nie oznacza zakończenia aktywnego spędzania czasu wolnego.
Gmina Stawiguda wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stawigudzie zaprasza serdeczniedo
uczestnictwa we wrześniowych wydarzeniach realizowanych pod hasłem RekreAKCJA.
W tym miesiącu proponujemy:
- wycieczkę rowerową
20.09.2015 r. godz. 11:00
Trasa: Stawiguda- Pluski
- pieszą wycieczkę z przewodnikiem po miejscowości Pluski
20.09.2015 r. godz. 13:00
Pluski: prowadzący- Jan Mackiewicz- członek Społeczno-Kulturalnego Stowarzyszenia
Miłośników Plusk, Południowej Warmii i Galindii Zachodniej.
- trening z instruktorem nordic walking również w Pluskach.
26.09.2015 r. godz. 11:00
Pluski- trening z wykorzystaniem nowo powstałeś TRASY ZDROWIA PZU.
Instruktor: Marek Molęda.
Szczegóły na: www.rekreacja.stawiguda.pl
Kontakt: rekreakcja@stawiguda.pl
GOK STAWIGUDA- ZAPISY NA ZAJĘCIA

15 września 2015 r.
Wstąp po zdrowie

Zapraszamy do Plusk na PZU Trasę Zdrowia
PZU Trasa Zdrowia to mini kompleks rekreacyjno-sportowy, którego
centralnym elementem jest wyposażona w proste instalacje treningowe trasa. Jest ona przystosowana do bezpiecznego uprawiania
sportu na co dzień. Każdy znajdzie coś dla siebie. Można tam biegać, spacerować, a zimą jeździć na nartach.
Oficjalne otwarcie odbyło się
podczas rodzinnego festynu.
Ale żeby do niego doszło, pomysłodawcy musieli przejść
trudną, tym razem wirtualną
trasę – od złożenia wniosku,
konsultacji, montażu sprzętu
do nadania certyfikatu.

Wójt Gminy Stawiguda
podaje do publicznej wiadomości
wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym
nieograniczonym na zbycie
nieruchomości Gminy Stawiguda

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie oferuje szeroki zakres
działań edukacyjnych oraz kulturalnych.
Dzieciom proponujemy:
► naukę gry na instrumentach,
► naukę śpiewu,
► zajęcia plastyczne,
► zajęcia taneczne i ruchowe.

Zapraszamy w tym celu do odwiedzenia strony Gminnego
Ośrodka Kultury w Stawigudzie, który jest Operatorem tej
trasy.
Sara Graack,
Karolina Chybicka

Przez najbliższe miesiące odbywać się będą zorganizowane
spotkania mające na celu pokazanie mieszkańcom pokazanie, w jaki sposób można korzystać z trasy. Harmonogram
tych wydarzeń pojawi się już
wkrótce.

Oznaczenie
nieruchomości według
księgi wieczystej oraz
katastru nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w gminie
Stawiguda, powiat olsztyński, województwo warmińskomazurskie,
obręb geodezyjny Stawiguda, objęta księgą wieczystą nr
OL1O/00070502/3,
oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako:
działka nr 418/38 o powierzchni 0,2256 ha.

Osoby dorosłe mogą przyłączyć się do:
koła malarskiego, lub zapisać na zajęcia taneczno-ruchowe.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę. Odbywają się w świetlicach wiejskich
znajdujących się w miejscowościach : Bartąg, Ruś, Tomaszkowo, Dorotowo, Majdy, Stawiguda,
Pluski, Wymój, Gryźliny.

Przeznaczenie
nieruchomości

Harmonogram zajęć znajduje się na stronie: www.gok.stawiguda.pl
Zajęcia rozpoczynają się 21.09.2015 r. Zapisy osobiście w placówce GOK Stawiguda
przy ul. Leśnej 2 lub telefonicznie (89) 512 69 22.
KONKURS FOTOGRAFICZNY „WULPIŃSKIE KLIMATY 2015”

Cena wywoławcza – 170.000,00 zł +23% VAT.
Cena wywoławcza
i wysokość wadium

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw lokalnych „TOMASZKOWO”, Gminny Ośrodek Kultury
w Stawigudzie, Gmina Stawiguda oraz Rada Sołecka Tomaszkowo zaprasza do uczestnictwa
w VII edycji konkursu fotograficznego „Wulpińskie Klimaty 2015”.
Tematyka zdjęć powinna nawiązywać do walorów krajobrazowych gminy Stawiguda
a szczególnie okolic Jeziora Wulpińskiego (pejzaże, osoby, obiekty, przyroda).
Dodatkowa kategoria tematyczna: „Impresje z podróży”, będzie dodatkowo oceniana
i nagradzana.
NAGRODY:
Przewidujemy nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Stawiguda nieruchomość położona
jest w strefie kierunków zabudowy mieszkalno-usługowej.

Wadium – 34.000,00 zł.
Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy
prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Olsztynku
– nr konta 98 8823 0007 2001 0100 1973 0008
do dnia 21 września 2015 r.

Termin i miejsce
przetargu

25 września 2015 r. godzina 10.00 w siedzibie Urzędu
Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, pokój 17 (I piętro).

Miejsce wywieszenia
i publikacji ogłoszenia
o przetargu

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji
Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy Stawiguda,
pod adresem www.bip.stawiguda.com.pl, na oficjalnej
stronie internetowej Gminy Stawiguda pod adresem
www.stawiguda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

TERMINARZ KONKURSU:
Zdjęcia należy złożyć w terminie do dnia 20.09.2015 r. (data wpływu)
Ogłoszenie wyników i wystawa wyróżnionych zdjęć odbędzie się w świetlicy w Tomaszkowie
10.10.2014 r. o godz. 16:00.
Szczegóły: www.gok.stawiguda.pl
Kontakt: tel. 501 243 057, e-mail: uladob@o2.pl

Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy
Szczegółowych informacji
Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, pokój nr 3, I piętro, tel. 89-519o przetargu udziela:
56-89 lub 89-512-69-20.
WÓJT GMINY STAWIGUDA
Irena Derdoń

