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Średniowieczny 
Gościniec Niborski

Niegdyś szlak łączył Warszawę 
z Królewcem, stanowił ważną 
trasę handlową. Można było na 
nim spotkać Jana Kochanow-
skiego, Mikołaja Reja, Mikołaja 
Kopernika... Miejsce odwiedzali 
rycerze Jagiełły, żołnierze napo-
leońscy, powstańcy listopadowi. 
Dziś we fragmentach można je-
chać po tym samym bruku, bo-
wiem szlak zachował swój au-
tentyczny kształt. Rowerzyści 
mogą wystartować z Olsztyna 
i dojechać do Napiwody i dalej 
do Nidzicy (w gwarze warmiń-
skiej zwanej Niborkiem). W ca-
łości to trasa o długości 50 km, 
biegnie przez Puszczę Napi-
wodzko – Ramucką. 

Rajd Rowerowy 
Gościńcem Niborskim 

W sobotę 4 czerwca 2016 roku 
odbyła się największa w okolicy 
impreza dla amatorów turystyki 
rowerowej - VIII Integracyjny 
Rajd Rowerowy Gościńcem Ni-
borskim. Rowerzyści wyruszyli 
z różnych miejsc naszej Gminy, 
również z Olsztyna i Nidzicy. 
Wszyscy spotkali się w Ry-
bakach. Była to rodzinna wy-

cieczka – trasa niezbyt wyma-
gająca, więc każdy, nawet mały 
miłośnik rowerów dawał sobie 
radę. W 1/4 trasy zorganizowany 
był postój na którym uczestnicy 
wyprawy podzieleni zostali na 3 
drużyny. Każda załoga miała za 
zadanie dokończyć opowiadanie 
zapoczątkowane przez organi-
zatora. Bajki były pełne humoru 

i dały uczestnikom wiele ener-
gii do dalszej jazdy. Po kilku ki-
lometrach rowerzyści dotarli do 
ośrodka Caritas w Rybakach. Na 
miłośników rowerów czekało 
już mnóstwo smakołyków: go-
rący bigos, kiełbasa na ognisko... 
Na miejscu zorganizowany zo-

stał konkurs rowerowy, który 
przyciągnął wielu młodych lu-
dzi. Każdy uczestnik rajdu brał 
udział w loterii – miał szansę 
wylosować jedną z wielu cen-
nych dla rowerzystów nagród. 

Inne stawigudzkie 
rajdy rowerowe

Plenerowy sezon rekreacyjny 
oficjalnie został otwarty w so-
botę 7 maja 2016 r. Wtedy to od-
była się pierwsza rodzinna 
wycieczka rowerowa. Uczestni-
czyło w nim ponad stu rowerzy-
stów z Olsztyna, Rusi, Gryźlin, 
Stawigudy oraz innych miejsco-

wości z gminy. Celem wyprawy 
była szkółka leśna na terenie 
Nadleśnictwa Nowe Ramuki. 
26 czerwca 2016 r. odbyła się ro-
werowa przejażdżka po okoli-
cach Stawigudy. Upały nie znie-
chęciły kilkunastu, również tych 
najmłodszych, rowerzystów, 
którzy zmierzyli się z 15- kilo-
metrową trasą wiodącą wprost 
do Miodówka. 
23 i 24 lipca w godzinach od 
10.00 do 16.00 GOK Stawi-
guda zaprasza do udziału w ro-
werowej zabawie „Orientu się” 
polegającej na pokonaniu ok. 

25-km trasy, poszukiwaniu 
punktów kontrolnych ukry-
tych w terenie oraz wykony-
waniu tam prostych zadań 
wskazanych w karcie starto-
wej. Jest to pomysł na rodzinne 
spędzenie kilku aktywnych go-
dzin na rowerze lub pomysł na 

rowerowe wyzwanie dla indy-
widualnych uczestników. Trasa 
przejazdu będzie wiodła w du-
żej mierze oznakowanymi szla-
kami rowerowymi, a uczestni-
ków będzie wspierała dokładna 
mapa wręczana na starcie oraz 
Agenci czekający w punktach 
kontrolnych. Szybkość prze-
jazdu nie będzie miała wpływu 
na ostateczny wynik, ale istnieje 
możliwość powtarzania swo-
jego udziału dowolną ilość razy, 
a więc zwiększając ilość nagród 
gwarantowanych oraz swoje 
szanse w finałowym losowaniu 

nagród. Dzięki otwarciu trasy 
w ciągu dwóch dni uczestnicy 
mają możliwość wyboru ter-
minu i godzin swojego udziału. 
Trasę można także podzielić na 
dwa etapy przemierzane w so-
botę i niedzielę.

Nikodem Lejk

Szlak 44 – zielony: Stawiguda - Pluski - Łańsk - 
Olsztyn Jaroty
Długość trasy: 30,5 km. 
Przewidywany czas przejazdu: 2:45. 
Stopień trudności: średni. 
Stopień pofalowania terenu: trasa pofalowana. 
Znakowanie w terenie: trasa oznakowana.
Jest to szlak okrężny. Oznaczenia w dość dużych od-
stępach, przede wszystkim na skrzyżowaniach, roz-
jazdach i zakrętach.
Szlak 45  – niebieski: Stawiguda - Pluski - Łańsk - 
Olsztyn Jaroty
Długość trasy: 23,3 km. 
Przewidywany czas przejazdu: 2:35. 
Stopień trudności: trudny. 

Stopień pofalowania terenu: trasa pofalowana. 
Znakowanie w terenie: trasa oznakowana.
Jest to trasa przebiegająca przez gminy Olsztynek 
i Stawiguda. Dość dobrze oznakowana. Wiedzie przez 
atrakcyjne tereny leśne.
Szlak 46 – czerwony: Dorotowo – Stawiguda
Długość trasy: 11 km. 
Przewidywany czas przejazdu: 1:25. 
Stopień trudności: średni.
Stopień pofalowania terenu: trasa pofalowana. 
Znakowanie w terenie: trasa nieoznakowana.
Trasa początkowo wiedzie brzegiem Jez. Wulpiń-
skiego. Później zagłębia się w rozległy kompleks le-
śny. Może stanowić kontynuację trasy Olsztyn Jaroty 
- Gągławki.

Szlak 47 - Wokół Jeziora Kielarskiego
Długość trasy: 6,5 km. 
Przewidywany czas przejazdu: 0:50. 
Stopień trudności: średni. 
Stopień pofalowania terenu: trasa pofalowana. 
Znakowanie w terenie: trasa oznakowana.
Jest to okólna trasa o zróżnicowanym charakterze te-
renu. Rozpoczyna się i kończy w miejscowości Ruś. 
Tu mieści się tablica informacyjna, która dokładnie 
przedstawia przebieg trasy. Trasa oznaczona białym 
symbolem roweru. W kilku miejscach umieszczono 
drogowskazy.
Informacje pochodzą ze strony: http://www.domwar-
minski.pl. Tam można znaleźć również mapy powyż-
szych tras rowerowych.

SZLAKI ROWEROWE NA TERENIE GMINY STAWIGUDA

Kto chce poznać tajniki okolicznych lasów, 
wsiada na rower i … w drogę!

Najlepiej rowerem

Turystyka rowerowa na terenie gminy Stawiguda staje się coraz popu-
larniejsza. Od jakiegoś czasu to właśnie rower stał się sposobem na 
spędzenie wolnego czasu. Piękno terenu i wspaniała atmosfera przy-
ciąga wielu amatorów tego sportu, nie tylko ze Stawigudy, ale i z okolic. 

Stawigudzkie 
rajdy rowerowe

Relacja ze spotkania 
mieszkańców 
Stawigudy z sędzią 
Anną Marią 
Wesołowską

Dziennikarze 
„Horyzontów Stawigudy” 
na zaproszenie posła 
Andrzeja 
Maciejewskiego 
w Warszawie

Stawigudiada 2016 
za nami

Festyny 
w Tomaszkowie, 
Dorotowie i Bartążku

II Stawigudzkie 
Potyczki Ortograficzne

Zdrowe grillowanie 
– nasze propozycje

Złote Gody 
mieszkańców 
Stawigudy

Kino Letnie 
w Stawigudzie 
i Zielonowie

XI Festiwal Teatrów 
„Pod Brzozą”

Gminna Rada 
Działalności  Pożytku 
Publicznego rozpoczęła 
swoją działalność

II edycja Warsztatów 
Fotograficznych BLIK 
i plener fotograficzny 
„Warmińskie Klimaty”

Warmińsko - Mazurskie 
Warsztaty Muzyczne

Festyn „Bezpieczny 
Przedszkolak” 
w Stawigudzie

Numerki, które mogą 
uratować życie

Noc Świętojańska 
w Rusi i Wymoju 

Rozmowa z trenerem 
GKS Stawiguda

Spływ kajakowy 
rzeką Marózką

Regaty o Błękitną 
Wstęgę Jeziora 
Wulpińskiego

Uczestnicy Rajdu Niborskiego, fot. Gazeta Warmińska
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W trakcie spotkania zatytułowa-
nego „Granice Ryzyka-Bezpieczna 
Młodzież” sędzia poruszyła tematy 
związane z cyberprzemocą, gro-
omingiem, używkami, wczesną 
inicjacją seksualną, profilaktyką 
w budowaniu bezpiecznej szkoły. 
Omówione zostały także sprawy 
związane z mediacją w sprawach 
nieletnich oraz mediacją rówie-
śniczą jako formą roz-
wiązywania konfliktów 
w szkole. Podczas spo-
tkania uczniowie do-
wiedzieli się o odpo-
wiedzialności karnej za 
stosowanie przemocy 
wobec rówieśników. 
Młodzież zadawała tez 
gościowi wiele pytań 
związanych z tematem 
spotkania. Interesowała 
ich też medialna strona 
kariery sędzi – motywy 
i efekty jej działalności. 
Popołudnie upłynęło 
pod znakiem spotka-
nia sędzi z rodzicami, 
opiekunami dzieci, mieszkań-
cami oraz przedstawicielami in-
stytucji zajmujących się Pro-
cedurą Niebieskiej Karty. „Jak 
uchronić dziecko przed konflik-
tem z prawem” – tak brzmiał 
temat spotkania. Sędzia przy-
pomniała o obowiązku współ-
pracy szkoły z rodzicami celem 

stworzenia spójnego planu wy-
chowawczego. Przypomniała 
o obowiązkach rodziców wobec 
małoletnich dzieci. Poruszyła te-
maty związane eurosieroctwem, 
zaniedbaniami, wykorzystywa-
niem dziecka w konflikcie oko-
łorozwodowym, obowiązku wy-
słuchania dziecka przez sąd. 
Skąd pomysł na to spotkanie? 

Joanna Herda z GOPS w Sta-
wigudzie: 
W Gminie Stawiguda mimo dzia-
łań w ramach Programu Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w ostatnich latach 
zauważamy wzrost liczby ofiar 
przemocy w rodzinie na tere-

nie Gminy. Zjawisko to wyraź-
nie dostrzegalne jest w liczbie 
zakładanych Niebieskich Kart 
(od 8 kart założonych w 2012 do 
25 w 2016r.). Tutejszy Ośrodek 
w ramach wdrożenia partnerstwa 
lokalnego, integracji mieszkań-
ców oraz rozwiązywania proble-
mów społecznych zrealizował 
projekt dla uczniów, nauczycieli, 
rodziców, przedstawicieli insty-
tucji zajmującej się procedurą 
Niebieskiej Karty oraz mieszkań-
ców pod hasłem: „Zintegrowanie 
pomocy dla dzieci i młodzieży 

oraz ich rodziców i opiekunów 
z rodzin zagrożonych przemocą 
w rodzinie”. Właśnie w ramach 
tego programu zorganizowa-
liśmy spotkanie z sędzią Anną 
Marią Wesołowska. Liczymy, że 
jej autorytet zniweluje wszelkie 
przejawy przemocy wśród na-
szych mieszkańców. 

Stawiguda, dnia 23 czerwca 2016 r.
OŚiP.0611.3.2016.MJ

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 48 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

Wójt Gminy Stawiguda
podaje do publicznej wiadomości informację

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stawiguda na lata 2016 – 2025.

Zgodnie z art. 53 i art. 58, w związku z art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływa-
nia na środowisko Wójt Gminy Stawiguda wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie 
oraz do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie z wnioskiem 
o wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla projektu dokumentu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stawiguda na lata 2016 – 2025.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem znak: WOOŚ.410.80.2016.MT z dnia 
25.05.2016 r. uznał, że w przedmiotowym przypadku można odstąpić od procedury sooś.

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie w piśmie znak: 
ZNS.9022.2.66.2016.W z dnia 15.06.2016r. stwierdził, brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla projektu przedmiotowego dokumentu.

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień Strategii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych Gminy Stawiguda na lata 2016 – 2025 nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko 
przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bip.stawiguda.
com.pl, w publicznie dostępnym wykazie danych, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stawiguda oraz w lokal-
nej prasie.

Uzasadnienie do obwieszczenia stanowi załącznik nr 1.
Wójt Gminy Stawiguda

Sporządzono w oparciu o informacje o których mowa w art. 49 ustawy z 3 października 2008 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) (zwaną dalej ustawą ooś) przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:

1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju re-
gionalnego;

2) polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, tele-
komunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki 
i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyzna-
czających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko;

3) polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, których realizacja 
może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio zwią-
zane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.
Przedmiotowy projekt Strategii można zakwalifikować do dokumentów strategicznych wymienionych 
w w/w artykule, który na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy ooś wymaga przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. Zgod-
nie z art. 48 ust. 1 organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46, może po uzgod-
nieniu z właściwymi organami tj. w przedmiotowym przypadku z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Olsztynie i z Warmińsko-Mazurskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitar-
nym w Olsztynie, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, je-
żeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na 
środowisko. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może 
dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już doku-
mentów lub (co ma miejsce w przedmiotowej sprawie) projektów dokumentów, dotyczących obszarów 
w granicach jednej gminy. Jednoznaczne stwierdzenie obowiązku poddania strategicznej ocenie oddzia-
ływania na środowisko wymienionego powyżej projektu, uzależnione jest przede wszystkim od jego me-
rytorycznej zawartości.
Główną misją określoną w projekcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stawi-
guda na lata 2016 - 2025 jest skuteczne odpowiadanie na realne potrzeby społeczne wszystkich miesz-
kańców Gminy Stawiguda. Misja ta ma być realizowana poprzez przeciwdziałanie problemom spo-
łecznym w czterech priorytetowych obszarach, dla których sformułowano cele strategiczne oraz cele 
operacyjne:
Cel strategiczny 1: Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców. 
Cele operacyjne:
1.1. Wyzwalanie aktywności obywatelskiej.
1.2. Integracja społeczności gminy.
1.3. Rozwój kompetencji społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
1.4. Rozwój współpracy instytucji i organizacji działających na rzecz społeczności lokalnych z innymi 
organizacjami na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.
1.5. Wsparcie osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych.
Cel strategiczny 2: Przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom.
Cele operacyjne:
2.1. Organizacja kampanii informacyjnych i profilaktycznych.
2.2. Profilaktyka i ograniczanie skutków uzależnień.
2.3. Zwiększenie dostępności programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.
2.4. Wsparcie osób znajdujących się w kryzysie i osób doświadczających przemocy.
2.5. Zwiększenie dostępu do programów terapeutycznych.
Cel strategiczny 3: Wsparcie rodziny. 
Cele operacyjne:
3.1. Doskonalenie funkcji rodziny - wsparcie rodzin dysfunkcyjnych.
3.2. Prowadzenie działań na rzecz poprawy sytuacji osób starszych w gminie.
3.3. Wsparcie rodzin wielodzietnych.
3.4. Wsparcie rodziców samotnie wychowujących dzieci.
3.5. Rozwój współpracy międzypokoleniowej.
3.6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju zgodnie z ich po-
trzebami.
Cel strategiczny 4: Wsparcie mieszkańców na rynku pracy. 
Cele operacyjne:
4.1. Wsparcie osób młodych na rynku pracy.
4.2. Wsparcie na rynku pracy osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50 roku życia.
4.3. Wsparcie kobiet na rynku pracy.
4.4. Rozwój ekonomii społecznej.
4.5. Wsparcie na rynku pracy osób niepełnosprawnych.
4.6. Wsparcie osób długotrwale bezrobotnych i ograniczanie skutków długotrwałego bezrobocia.
Działania, jakie gmina zamierza podjąć w celu realizacji projektu Strategii tj. zawarte w dokumencie za-
dania, ograniczają się do jednej gminy i służą przeprowadzeniu na jej terenie wyznaczonych obszarów 
społecznych takich projektów, które pozwolą na rozwiązanie zdiagnozowanych na ww. obszarach pro-
blemów, tym samym sukcesywne wyprowadzenie sfery społecznej ze stanu kryzysowego. W ramach 
projektu Strategii przewiduje się, między innymi wykonanie zadań polegających na szkoleniach, warsz-
tatach, spotkaniach, aktywizacji poszczególnych grup społecznych. Powyższe działania posiadają cha-
rakter tzw. działań miękkich, nieinwestycyjnych, ograniczających się do sfery organizacyjnej i szkole-
niowej. Z ustaleń wynika, że przedmiotowe zadania nie będą stanowiły przedsięwzięć w rozumieniu 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowi-
sko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) i nie wyznaczają też ram do ich realizacji.
Opracowywany projekt Strategii nie wpłynie negatywnie na środowisko, w tym znacząco negatywne na 
obszary Natura 2000. Nie będzie stanowić zagrożenia dla tego środowiska, nie spowoduje wystąpienie 
ryzyka dla zdrowia i życia ludzi. Nie występuje również prawdopodobieństwo oddziaływań skumulo-
wanych lub transgranicznych. Ograniczona jest do obszaru jednej gminy i nie wprowadza szczególnie 
istotnych modyfikacji.

Załącznik nr 1.
OŚiP.0611.3.2016.MJ

Uzasadnienie 
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko do projektu dokumentu Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Stawiguda na lata 2016 – 2025

W przededniu Dnia Dziecka w hali Publicznego Gimnazjum 
w Stawigudzie zgromadzili się uczniowie wszystkich gmin-
nych placówek oświatowych. Gościem uczniów była znana 
z telewizyjnego programu sędzia Anna Maria Wesołowska. 

Niecodzienny prezent na Dzień Dziecka

Sędzia Anna Maria Wesołowska spotkała 
się z mieszkańcami Gminy Stawiguda

 Spotkanie młodzieży z sędzią  Anną Marią Wesołowską, fot. Gim.
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Na początek przeszliśmy charaktery-
stycznym korytarzem, aby obejrzeć 
nowo otwartą wystawę poświęconą 
Janowi Pawłowi II. Po wysłucha-
niu krótkiego wystąpienia jednego 
ze znawców dorobku Ojca Świę-
tego udaliśmy się do nieznanych 
nam z telewizji sejmowych zakamar-
ków. Zobaczyliśmy kilka biur posel-
skich oraz kaplicę sejmową. Główną 
atrakcją naszej wycieczki było ob-
serwowanie z galerii sali plenarnej, 
gdzie obradowała izba niższa pol-
skiego parlamentu. Z sali posiedzeń 
udaliśmy się na dalsze zwiedzanie 
Sejmu. Odwiedziliśmy pokoje posel-
skie, salę konferencyjną, salę posie-
dzeń senatu oraz liczne biura posłów. 
Przez kilka godzin, dzięki uprzejmo-

ści posła Maciejewskiego, mogliśmy 
otrzeć się o wielki świat polityki – 
obserwować pracę ludzi, którzy po-
dejmują w naszym imieniu najważ-
niejsze decyzje oraz dziennikarzy, 
którzy za pośrednictwem mediów 
przekazują najważniejsze sejmowe 
nowinki. 
Ta wycieczka do doskonałe podsu-
mowanie naszej pracy – wiemy, jak 
wygląda świat tych, o których może 
kiedyś będziemy pisać w gazetach 
ogólnopolskich. Dziękujemy posłowi 
Andrzejowi Maciejewskiemu i Wójt 
Irenie Derdoń za wsparcie nas w zdo-
byciu nowych doświadczeń społecz-
nych i dziennikarskich i umożliwienie 
udziału w tej wycieczce.

Sven Klein

Dzięki organizatorom Gminie 
Stawiguda, Gminnemu Ośrod-
kowi Kultury w Stawigudzie oraz 
sponsorom w tym roku świętowa-
liśmy przez cały weekend zaczy-
nając już od piątku. Był to festyn, 
który z pewnością na długo pozo-
stanie w naszej pamięci.

Piątek – powolutku 
startujemy
Już w piątek mieliśmy okazję spo-
tkać się na stadionie w Stawigu-
dzie i wspólnie obejrzeć film fa-
milijny wyświetlany na telebimie 
w cyklu spotkań realizowanych 
pod hasłem „Kino Letnie Pod 
Chmurką”. 

Sobota – moc wrażeń
W sobotę festyn rozpoczął się 
od aktywności fizycznej turnie-

jem szóstek piłkarskich o Puchar 
Wójta Gminy Stawiguda oraz 
otwartym treningiem Ultimate 
Frisbee. Po takiej rozgrzewce 
o godz. 15:30 wystartowała Es-

trada Młodych, na której wystą-
piły dzieci ze szkół naszej gminy 
i ośrodków kultury. Kolejnym 
punktem programu dedykowa-

nym najmłodszym było przed-
stawienie „Calineczka” prze-
gotowane przez teatr ART-RE 
z Krakowa. 

O godz. 18:00 nastąpiło oficjalne 
otwarcie festynu. Pani Wójt Irena 
Derdoń wraz zaproszonymi go-
śćmi z zaprzyjaźnionych gmin 

przywitała uczestników, życząc 
udanej zabawy. Wręczyła również 
voucher na nagranie płyty dla ze-
społu KOSEJDER, obchodzący 
w tym roku jubileusz 15-lecia 
działalności artystycznej. 
Gwiazdami wieczoru były ze-
społy VOX oraz BABSZTYL, 
które mimo zmiennej pogodny 
umilały czas podczas sobotniej 
STAWIGUDIADY.
Stałym punktem tego wydarzenia 
jest spektakularny pokaz sztucz-
nych ogni, którego nie wolno było 

przegapić! A zaraz po nim zabawa 
pod gwiazdami, która trwała do 
późnych godzin nocnych.

Niedziela – sport, 
bezpieczeństwo 
i kultura
Kolejny dzień festynu rozpoczął 
się równie aktywnie - turniejem 
szóstek piłkarskich, ale tym ra-
zem w wykonaniu dzieci. Dbając 
o bezpieczeństwo uczestników 
festynu oraz o wiedzę na temat 
udzielania pierwszej pomocy, od-
był się pokaz przeprowadzony 
przez grupę ratowników PCK 
Olsztyn. Pamiętając ciągle o naj-
młodszych kolejna godzina po-
święcona była właśnie dzieciom 
oraz ich rodzinom. Odbył się blok 
konkursów z zabawami takimi jak 
tor przeszkód czy przeciąganie 
liny. Jak zwykle towarzyszyły im 
ogromne emocje. 
Przed godziną 16 Teatr Pra-
wie Dorosły z Bartąga wystąpił 
ze spektaklem „Moralność pani 
Dulskiej”. Bardzo dziękujemy 
wszystkim aktorom.
Koncert z okazji piętnastolecia 
powstania zespołu KOSEJDER 

uświetniły występy gości: chóru 
Legenda ze Stawigudy, chóru 
Konsonans z Tomaszkowa oraz 
kapeli Ojdana z Barczewa. Były 
wręczone kwiaty, upominki, cie-
płe słowa oraz łzy wzruszenia. 
Zespołowi życzymy nagrania 
pięknej płyty oraz kolejnych lat 
twórczej działalności. 
Z każdą godziną stadion w Stawi-
gudzie wypełniał się coraz więk-
szą liczbą ludzi. Pierwszą gwiazdą 
wieczoru był Janek Samołyk, 
który dał wspaniały występ. 
Z ogromnymi emocjami publicz-
ność czekała na występ Zenona 
Martyniuka z zespołem Akcent. 
Aż wreszcie stało się. Szaleństwo, 
śpiew i taniec, a do tego ogromna 
ilość uśmiechów i pozytywnej 
energii. Tego właśnie wszyscy 
potrzebowaliśmy. Takiej STAWI-
GUDIADY jeszcze w historii nie 
było. 
Dziękujemy wszystkim wyko-
nawcom, artystom oraz sponso-
rom, dzięki którym tegoroczny 
XIII Festyn Gminny „STAWI-
GUDIADA” mógł się odbyć.

Gminny Ośrodek Kultury 
w Stawigudzie

W niedzielny poranek zespół Kosejder uczestniczył w XXXII Wojewódzkim Przeglą-
dzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych. 

Wysoki poziom turnieju i spora konkurencja dodają 
zwycięstwu jeszcze większej rangi. Serdecznie gra-
tulujemy wszystkim artystom i oczekujemy następ-
nego sukcesu. 
Grand Prix i przywilej organizacji przeglądu 
w przyszłym roku zdobył Zespół „Ornecianie” z Or-
nety, drugie miejsce zajął zespół „Kalina” z Rogóża. 

8 czerwca cały zespół redakcyjny „Horyzontów Stawigudy” został 
zaproszony przez posła Andrzeja Maciejewskiego do Sejmu. Od 
samego wejścia do gmachu poczuliśmy wyjątkowość tego miejsca. 

W dniach 8 – 10 lipca w Stawigudzie odbywał się fe-
styn gminny Stawigudiada 2016. Rzesze mieszkańców 
gminy spędziły ten czas na wspólnej zabawie.

Szczęśliwej drogi, już czas…

XXIII Festyn Gminny 
„STAWIGUDIADA” 2016 za nami!

Doskonalimy swoje dziennikarstwo

„Horyzonty Stawigudy” 
dojechały do Warszawy

Kosejder doceniony na XXXII Wojewódzkim 
Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych

Tegoroczna edycja zgro-
madziła rekordową ilość 
wykonawców, aż 30 ze-
społów z całego woje-
wództwa. Poziom prze-
glądu okazał się bardzo 
wysoki - w końcu przy-
jechały wszystkie naj-
lepsze grupy folklory-
styczne z województwa. 
Kapela Kosejder otrzy-
mała Nagrodę Starosty 
Powiatu Olsztyńskiego. 
W ten sposób przypie-
czętowała 15 lat swojej 
działalności. 

Chór Legenda laureatem III nagrody 
w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów 
i Kapel Ludowych „Seniorada 2016”
Wśród 20 zespołów prezentujących się 
przed braniewską publicznością III miej-
sce wyśpiewał sobie stawigudzki chór 
Legenda.

Redakcja Horyzontów Stawigudy z posłem Andrzejem Maciejewskim, który zaprosił młodych 
dziennikarzy do Sejmu RP, fot. Gim.

Akcent jak magnes przyciągnął  
klkutysięczną publiczność

 Irena Derdoń wójt gminy Stawiguda przekazała w imieniu samorządu voucher 
na nagranie płyty zespołowi „Kosejder’ z okazji 15-lecia działalności  

Kosejder na Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych, fot. GOK

Chór Legenda na Senioradzie , fot. GOK
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O godzinie 11 wokół kościoła 
przemaszerowała uroczysta pro-
cesja, a potem rozpoczęła się za-
bawa. Przez cały czas osobom 
na odpuście towarzyszyła mu-
zyka. Dla głodnych i spragnio-
nych na rozstawionych stoiskach 
nie brakowało pysznych ciast, 
serów, miodów. Na odpust przy-
jechali też ludzie z Profeto, któ-
rzy oferowali wspaniałą kawę, 
herbatę i książki. Na festynie od-
była się też licytacja kilku ob-
razów i drewnianych skrzydeł. 
Dochód z sprzedaży parafianie 
Stawigudy przekazywali na bu-
dowę studni w Afryce. 

Jan Mackiewicz

Zabawę zapoczątkowało przed-
stawienie pt. «Krawiec Ni-
teczka» przygotowane przez 
mieszkankę Tomaszkowa, pa-
nią Hannę Banasiak. Po spek-

taklu nadszedł czas na występ 
zespołu «Lwowska Fala». Mu-
zycy w pięknym stylu przed-
stawili publiczności piosenki 
z lat trzydziestych. Nie zabra-

kło również zabawy ze strony 
proboszcza parafii, księ-
dza Piotra Srogi, który wraz 
z zespołem zaśpiewał ostat-
nie zwrotki piosenki «Hej so-
koły». Niestety, występ musiał 
dobiec końca, ponieważ zbli-
żała się godzina 15.00, a wraz 
z nią początek meczu Polska – 
Szwajcaria. Nikogo nie mogło 
zabraknąć w strefie kibica. Du-
żym zainteresowaniem dzieci 
cieszyło się przybycie straża-
ków z OSP w Pluskach. Woda 
z węża sprawiła im mnóstwo 
radości. Wesoły nastrój udzie-
lił się także strażakom, którzy 
zaczęli oblewać wodą zgro-
madzonych parafian. Kolejną 
atrakcją była możliwość prze-
płynięcia się motorówką po Je-
ziorze Wulpińskim. Oczywi-
ście nie zabrakło poczęstunku, 
w skład którego wchodziły 
ciasta, grill i lody. 

Marta Lejman

Równie chętnie an-
gażują się w ich przy-
gotowanie. Podob-
nie było i tym razem. 
W czerwcową sobotę 
na boisku przy świe-
tlicy w Tomaszko-
wie zgromadzili się 
rządni zabawy miesz-
kańcy. Swoja energię 
spożytkowali w wieloboju ro-
dzinnym. Tym razem najlep-

sza okazała się rodzina Koza-
czuk i to oni z rak sołtys Marii 

Dąbrowskiej odebrali puchar. 
Oprócz tego na mieszkańców 
czekały konkursy sprawno-
ściowe i wspólne biesiadowa-
nie przy ognisku. Jak zwykle 

organizatorzy naj-
bardziej zadbali 
o dzieci. To dla 
nich zorganizo-
wano wyścigi ro-
werowe, zabawy 
muzyczne, festiwal 
baniek. Wszystkim 
czas umilił występ 
Polish Pony Club 
– Syriusz z nieco-

dziennym przedstawieniem te-
atralnym. 

O Puchar Przechodni Wójta 
Gminy Stawiguda walczyły dru-
żyny pracowników samorządo-
wych, pracowników szkół, ro-
dziców, emerytów oraz uczniów 
szkół podstawowych i gimna-
zjum. Rywalizacja była zacięta, 
wszyscy zawodnicy rozwiązy-
wali dyktando z wielkim za-
angażowaniem. Niektórzy na-
wet deklarowali, że solidnie 
się do niego przygotowywali.  
Puchar tym razem pojechał do 
Rusi, a wygrała go wspólnie 
drużyna pracowników szkół 
gminnych. Po piętach już po raz 
drugi deptali im emeryci, którzy 

w przyszłym roku zapowiadają 
zwycięstwo poprzedzone cało-

rocznym treningiem. Trzymamy 
kciuki. 

10 lipca odbył się odpust w Stawigudzie. Został poprzedzony rekolekcjami 
wygłoszonymi przez charyzmatycznego Misjonarza Miłosierdzia Ks. Michała 
Olszewskiego, SCJ (rekolekcje do wysłuchania na stronie internetowej www.
parafiastawiguda.pl).

Święto parafii 
Św. Jakuba w Stawigudzie W sobotę 25.06.2016 roku w kościele pw bł. Do-

roty z Mątów w Dorotowie miał miejsce odpust. 
Aby uczcić dwudziestolecie powstania parafii, zor-
ganizowano festyn na plaży przy jeziorze.

20 – lecie parafii w Dorotowie

II Stawigudzkie Potyczki Ortograficzne 
– znów najlepsi nauczyciele 
Już po raz drugi w gminnym gimnazjum odbyły się Stawigudzkie Potyczki 
Ortograficzne.

Mieszkańcy Tomaszkowa, jak wielka rodzina, na fe-
stynach wiejskich gromadzą się niezwykle chętnie.

„Sportowo, zdrowo i radośnie” 
w Tomaszkowie

Odpust Jakubowy, fot. J. Mackiewicz 

Festyn w Dorotowie, fot. Parafia

Festyn w Tomaszkowie, fot. Sołectwo 

Uczestnicy Stawigudzkich Potyczek Ortograficznych, fot. Gim
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W czerwcu dużo osób rozpo-
czyna sezon grillowy. Potrawy 
z grilla zazwyczaj są kalo-
ryczne i niekoniecznie zdrowe. 
Jest jednak wiele alternatyw 
na zdrowe grillowane posiłki. 
Karkówkę można śmiało za-
stąpić grillowaną piersią z kur-
czaka, a dodatkowo na ruszt 
można położyć pokrojoną 
w plastry cukinię, pomidora, 
paprykę, bakłażana. I może 
jeszcze coś dla dzieci: szasz-
łyki owocowe - na patyczek 
nadziewamy np. grubsze pla-
stry bananów przekładane tru-
skawkami. Dzieci i dorośli 

będą zachwyceni. Nie zapomi-
najmy o klasycznych szaszły-
kach warzywnych, do których 
możemy dodać pierś z kur-
czaka i najważniejsze mnó-
stwo kolorowych warzyw. 
Dodatkowo jest też coś dla mi-
łośników ryb. Soczysty grillo-
wany łosoś, którego możemy 
skropić cytryną i dodać świe-
żych przypraw, najlepiej jest 
go piec w foli aluminiowej 
(pamiętając, aby zrobić w niej 
dziurki). Perfekcyjnym dodat-
kiem do tego wszystkiego są 
oczywiście nie zawodne sa-
łatki warzywne.

Patrycja Staśkiewcz, wyróż-
niona wraz z Joanną Iwicką 
w konkursie kulinarnym orga-

nizowanym w Zespole Szkół 
Gastronomicznych w Olszty-
nie 

Wybór ryb na grilla jest absolutnie dowolny. Może to być dzwonko 
węgorza, cały pstrąg, filet z łososia … - mówi szef kuchni. Umiesz-
czamy rybę na kawałku folii aluminiowej, solimy ją, pieprzymy. Do 
środka ryby lub na fileta kładziemy 2-3 kawałki masełka koper-
kowo-czosnkowego, wcześniej przyrządzonego lub jego szybszą 
wersję – kawałki masła, posiekany czosnek i koperek. Zawijamy fo-
lię w paczuszkę i kładziemy na grillu na ok. pół godziny. I na talerz. 
Rozchylamy folię i wyjadamy 
pachnące czosneczkiem pyszno-
ści. W „pakieciku” dla aromatu 
można umieścić też liście selera 
i pora – dodaje specjalista. 
 
Redakcja „Horyzontów Stawi-
gudy” zaproponowała wszyst-
kim lokalnym restauracjom 
umieszczenie przepisu na jej ła-
mach. Na propozycję odpowie-
działa tylko Karczma w Stodole. 
Serdecznie dziękujemy. 

Medale nadane przez Prezy-
denta Rzeczpospolitej w rocz-
nicę ślubu otrzymali: Państwo 
Lucyna i Kazimierz Jamioł-
kowscy, Halina i Henryk Zy-
gowscy, Gudruna i Gerard Ro-
mahn, Weronika i Kazimierz 
Baniak.
Szanownym Jubilatom gratulu-
jemy pięknego Jubileuszu mał-
żeństwa, życzymy zdrowia, 

miłości bliskich oraz wszel-
kiej pomyślności na dalsze lata 
wspólnego życia.

Info: stawiguda.pl

Takich ludzi nie zniechęca na-
wet niepewna aura, którą fun-
duje nam lipiec. Zadanie 
dofinansowane zostało z Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Olsztynie oraz budżetów 
sołeckich. 

-Od ilu lat prowadzi Pani 
koło teatralne?
Teatr Prawie Dorosły powstał 
dwanaście lat temu. Zrobili-
śmy nieśmiało premierę pierw-
szego spektaklu. Potem już 
wiedzieliśmy, że to wspaniała 
inicjatywa, że tym co robimy 
warto dzielić się z innymi, za-
praszać inne teatry do nas, żeby 
wymieniać się doświadcze-
niami. Stąd pomysł na festiwal.
-Jak zaczęła się Pani przy-
goda z teatrem?
Zawsze marzyłam o tym, żeby 
zostać aktorką. Moje losy po-
toczyły się inaczej. Będąc 

już dojrzałym człowiekiem, 
stwierdziłam, że należy reali-
zować swoje marzenia z mło-
dości. Postanowiłam zabawić 
się w teatr. Zachęciłam do tego 
mieszkańców Bartąga. Na po-
czątku w świetlicy organizo-
wałam bale karnawałowe. Za-
uważyłam, że moi przyjaciele 
mają fantastyczne pomysły 
i warto je przenieść na deski. 
Na jednym z takich karnawa-
łowych spotkań padła propozy-
cja założenia teatru.
-Jak długo przygotowujecie 
się do występów?
To trwa dosyć długo. Nasz te-

atr składa się z dorosłych pra-
cujących ludzi, nie jest łatwo 
zorganizować próby. Przygo-
towanie spektaklu wymaga 
wiele pracy. My cały czas pod-
wyższamy sobie poprzeczkę. 
Spotykamy się regularnie raz 
w tygodniu, ale kiedy zbliża się 
spektakl, próby organizujemy 
trzy-cztery razy w tygodniu. 
-Czy w takim razie zdarzyło 
się Pani improwizować na 
scenie?
Na szczęście nie miałam takiej 
sytuacji. Innym aktorom, kiedy 
zapomnieli roli, udało się wy-
brnąć z tej sytuacji. Z jednej 
strony każdy z nas odpowiada 
za swoją rolę, ale z drugiej pil-
nujemy się nawzajem. Mo-
żemy liczyć na siebie w sytu-

acji kryzysowej.
-A stres? To podobno nieod-
łączny towarzysz artysty?

Bardzo się stresuję. W trakcie 
ostatniego występu na festi-
walu tremę miałam okropną. 
Trema kończy się, kiedy zaczy-
namy grać. 

-A pamięta Pani swój pierw-
szy występ?
Pierwszy spektakl, który gra-

liśmy, to „Igraszki z diabłem”. 
W teatrze brakowało nam męż-
czyzn, dlatego zgodziłam się 
zagrać rolę Marcina. Tego ni-
gdy nie zapomnę, trudno zagrać 

rolę męską. 
-Wróćmy jeszcze na chwilę 
do festiwalu. Skąd pomysł na 
jego organizację?
Na pierwszą premierę na plene-
rową scenę zaprosiliśmy miesz-
kańców Bartąga. Miało przyjść 
kilka osób. Frekwencja przero-
sła nasze oczekiwania. Zaczę-
liśmy zapraszać inne grupy te-
atralne, żeby pokazać ich sztuki 
naszym mieszkańcom i móc 
wymieniać się z nimi doświad-
czeniami. I tak od 11 lat…
-A jakieś festiwalowe marze-
nia?
Zawsze martwimy się o po-
godę… No i żeby nie zabrakło 
chętnych grup teatralnych i pu-
bliczności, bo to ona jest dla ak-
tora najważniejsza. 

Z Bogusławą Radaszewską, współtwórczynią fe-
stiwalu i współzałożycielką Teatru Prawie Doro-
słego rozmawiała Sandra Kołakowska.

XI Festiwal Teatrów „Pod Brzozą” na nami

Wakacje to środek „sezonu grillowego”. Dowodem 
na to jest zapach unoszący się w powietrzu w trak-
cie spacerów po naszych miejscowościach.

Stawiguda grilluje Zdrową rybę na grilla poleca 
szef Karczmy w Stodole

Kino Letnie 
na powitanie wakacji
2 lipca w Zielonowie i 8 lipca w Stawigudzie na wy-
godnych leżakach przed ekranem zasiedli miło-
śnicy kina i fani spotkań towarzyskich.

Złote Gody – serdecznie gratulujemy Jubilatom
W dniu 22 czerwca 2016 roku w sali GOK w Stawigudzie sześć par mał-
żeńskich z terenu gminy obchodziło szczególny jubileusz – Złote Gody, czyli 
50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego. Odznaczenia Dostojnych Jubilatów 
dokonała Wójt Gminy 
– Irena Derdoń wraz 
z Przewodniczącym 
Rady Gminy – Grze-
gorzem Wieczorkiem 
i Kierownikiem USC – 
Lilią Niemierza.

Patrycja Staśkiewicz i Joanna Iwicka na konkursie kulinarnym w Technikum 
Gastronomicznym, fot. Gim

Jubilaci w GOK, fot. UG

 Kino Letnie w Zielonowie 

Festiwal Teatrów „Pod Brzozą”, fot. organizatorzy
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Kryterium dochodowe: 514,00 
zł netto w przeliczeniu na osobę 
w rodzinie.

Stypendium szkolne przysłu-
guje:
1. uczniom szkół publicznych 
i niepublicznych o uprawnie-
niach szkół publicznych dla 
młodzieży i dla dorosłych oraz 
słuchaczom publicznych kole-
giów nauczycielskich, nauczy-
cielskich kolegiów języków ob-
cych i kolegiów pracowników 
służb społecznych - do czasu 
ukończenia kształcenia, nie dłu-
żej jednak niż do ukończenia 24 
roku życia;
2. wychowankom publicz-
nych i niepublicznych ośrod-
ków umożliwiających dzieciom 
i młodzieży, o których mowa 
w art. 16 ust 7 ustawy z dnia 
7 września 1991r. o systemie 
oświaty(Dz.U. z 2004r, Nr 256, 

poz 2572 z późn. zm.) , a także 
dzieciom i młodzieży z upośle-
dzeniem umysłowym z niepeł-
nosprawnościami sprzężonymi 
realizację odpowiednio obo-
wiązku szkolnego i obowiązku 
nauki - do czasu ukończenia re-
alizacji obowiązku nauki;
3. uczniom szkół niepublicz-
nych nieposiadających upraw-
nień szkół publicznych dla 
młodzieży i dla dorosłych - do 
czasu ukończenia realizacji 
obowiązku nauki;
4. słuchaczom niepublicz-
nych kolegiów nauczycielskich 
i nauczycielskich kolegiów ję-
zyków obcych - do czasu ukoń-
czenia kształcenia, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 24 
roku życia.
Spis dokumentów, które na-
leży dołączyć do wniosku znaj-
duje się na stronie internetowej 
www.stawiguda.pl 

Stypendium szkolne jest przy-
znawane w formie pokrycia 
poniesionych kosztów na cele 
edukacyjne:
całkowite lub częściowe po-
krycie kosztów udziału w zaję-
ciach edukacyjnych, w tym wy-
równawczych, wykraczających 
poza zajęcia realizowane 
w szkole w ramach planu na-
uczania oraz poza szkołą;
pomoc rzeczowa o charakterze 
edukacyjnym, w tym w szcze-
gólności zakupu podręczników;
całkowite lub częściowe pokry-
cie kosztów związanych z po-
bieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania; świadczenia pie-
niężnego, jeżeli organ przyzna-
jący stypendium uzna, że udzie-
lenie stypendium w formach 
wymienionych od litery a do 
f nie jest możliwe, natomiast 
w przypadku słuchaczy kole-
giów nie jest celowe.

Po konsultacjach dotyczą-
cych zasad jej powołania i ce-
lów odbył się nabór jej człon-
ków zakończony wyborami. 
22 czerwca procedura za-
kończyła się. Członkami zo-
stali: TADEUSZ BAKUŁA 
(Zrzeszenie Majdy Kręsk), 
JERZY DOBRZAŃSKI 
(Stowarzyszenie Wspiera-
nia Inicjatyw Lokalnych TO-
MASZKOWO), MICHAŁ 
RZESZUTEK (Stowarzy-
szenie Młody Bartąg) oraz 
ANNA CUPIAŁ (Fundacja 
Transferu Nowych Technolo-
gii). 

W regulaminie Rady czytamy, 
że do jej zadań należy m.in. 
1) występowanie do Wójt 
Gminy Stawiguda z propo-
zycjami rozwiązań prawnych 
i działań w sferze pożytku pu-
blicznego; 
2) opiniowanie projektów stra-
tegii rozwoju Gminy; (…) 
projektów aktów prawa miej-
scowego, dotyczących dzia-
łalności pożytku publicznego, 
funkcjonowania organizacji 
pozarządowych i wolontariatu; 
4) opiniowanie projektu pro-
gramu współpracy Gminy Sta-
wiguda z organizacjami

pozarządowymi; (…)
6) wyrażanie opinii w spra-
wach zadań publicznych, zle-
cania tych zadań do realizacji 
przez
organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3 ustawy; 
7) wyrażanie opinii w spra-
wach dotyczących funkcjono-
wania organizacji pozarządo-
wych (…).
19 lipca odbędzie się pierw-
sze posiedzenie Rady, a efekty 
jej działalności zapewne już 
wkrótce dostrzegą mieszkańcy 
Gminy. 

Tym razem zajęcia zostały prze-
prowadzone w Bartągu w bu-
dynku OSP. Spotkania odby-
wały się w soboty i trwały 
przez trzy tygodnie. Pierw-
sze zajęcia odbyły się 21 maja 
i poprowadził je Paweł Staszak. 

Uczestnicy uczyli się posługi-
wać aparatem w trybie manu-
alnym. Nauczyli się również 
zależności między migawką, 
przesłoną, ISO oraz pomiaru 
światła. Na zajęciach zostały 
przeprowadzone ćwiczenia 

z głębi ostrości i z wydłużo-
nym czasem naświetlania. Pan 
Paweł również pokazał jak ra-
dzić sobie z trudnym oświe-
tleniem. Uczestnicy z łatwo-
ścią nauczyli się prawa złotego 
podziału i mocnych punktów.  
W sobotę 28 maja zajęcia po-
prowadził tym Piotr Wyrzy-
kowski. Tematem tych zajęć 
była architektura. Dzięki uprzej-
mości księdza proboszcza para-
fii Bartąg młodzież pracowała 
między innymi w miejscowym 
kościele. Ostatnie zajęcia od-
były się 4 czerwca. Prowadził 
je podróżnik i fotograf reporta-
żowy Luc Chives. Na zajęciach 
uczestnicy poznali zasady po-
ruszania się w przestrzeni miej-
skiej i na koncertach. Nauczyli 
się budować zaufanie fotogra-
fowanych osób i umiejętnego 
wtapiania się w tłum. 

Aleksandra Grabowska 

Na zajęcia zgłosiło się 25 chęt-
nych. Wszyscy chcieli nauczyć 
się bądź udoskonalić swoją grę 
na gitarze oraz harmonijce. Za-
jęcia poprowadzili prawdziwi 
wirtuozi tych instrumentów: 
gitarzysta Bartosz Hołownia –
pomysłodawca Kuźni Gitarzy-
stów, znany z Tańca z Gwiaz-
dami czy festiwalu w Opolu, 
Jacek Jaguś – wielokrotnie 
nagradzany gitarzysta blu-
esowy, Bartosz Łęczycki i Ro-
man Badeński – mistrzowie 
gry na harmonijce. 
Warsztaty okazały się sukce-
sem w największej ja do tej 
pory imprezie organizowanej 
przez Stowarzyszenie Młody 
Bartąg. Uczestnicy bardzo in-

tensywnie pracowali na zaję-
ciach, by doszlifować swoje 
muzyczne talenty. Wieczorne 
jam session to dla młodych 

muzyków szansa na towarzy-
szenie wirtuozom w blueso-
wych improwizacjach. 

Michał Rzeszutek 

W ramach warsztatów dosko-
nalących umiejętności uczest-
ników rywalizacji organiza-
torzy zaprosili pasjonatów 
fotografii na plener, który po-
prowadził Przemysław Bu-
rzyński. Zachodzące słońce 
w Pluskach to bohater zdjęć 
wykonanych przez uczestni-
ków warsztatów. 
Na zdjęcia organizatorzy cze-
kają do 12 września. Szczegó-
łowy regulamin zamieściliśmy 
w ostatnim numerze „Hory-
zontów Stawigudy”. Dostępny 
jest również na stronie interne-
towej GOK. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie informuje, iż w ter-
minie od dnia 1 sierpnia 2016r. do dnia 15 września 2016r. przyjmowane 
będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszka-
łych na terenie Gminy Stawiguda. Wnioski o stypendium szkolne należy 
składać w GOPS w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10, 11-034 Stawi-
guda, telefon: 895126900.

Stypendia szkolne

II edycja Warsztatów Fotograficznych BLIK za 
nami. Młodzież i dzieci ze Stawigudy mogły pod 
okiem specjalistów uczyć się fascynującej sztuki 
fotografii.

Blik znaczy refleks świetlny 

Od końca lutego trwała procedura powołania Rady. Wszystko rozpoczęło 
się od wniosku w sprawie powołania Rady, który na ręce Wójt Gminy Sta-
wiguda złożyli przedstawiciele 11 organizacji pozarządowych.

Razem możemy więcej

W Gminie Stawiguda rozpoczęła działalność
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Coroczny festyn gromadzi wielu miesz-
kańców i przyjaciół wsi. W tym roku 
było podobnie. Zabawa do białego rana 
to spektakularne zakończenie imprezy. 
Ale najpierw zabawa dzieciaków z ani-
matorką, konkursy z nagrodami ufundo-
wanymi przez sponsorów, wyścigi kaja-
kowe i turniej siatkówki. 

Festyn w Bartążku – tradycyjnie
Trudno sobie wyobrazić początek lata bez spotkania na plaży wszystkich 
mieszkańców Bartążka.

Trwa VIII edycja konkursu fotograficznego organi-
zowanego przez Stowarzyszenie „Tomaszkowo” 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie.

Warmińskie Klimaty 2016

Od 16 do 19 czerwca w Ośrodku Kormoran w Mierkach odbyły się Warmiń-
sko - Mazurskie Warsztaty Muzyczne zorganizowane przez członków stowa-
rzyszenia Młody Bartąg. 

Młody Bartąg rozwija pasje młodych ludzi

Uczestnicy warsztatów fotograficznych, fot. UG

Uczestnicy warsztatów muzycznych, fot. organizatorzy

Przemysław Burzyński z uczennicą, Olą Grabowską, fot. organizatorzy
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Jak wezwać pomoc? 

1. Określ miejsce zdarzenia. 
Podaj nazwę miejscowości, numer 
budynku/piętro, numer mieszkania, 
numer i odcinek drogi, najbliższe 
skrzyżowanie, nazwę ulicy, charak-
terystyczne szczegóły otoczenia.
Dlaczego ten punkt jest na pierw-
szym miejscu i jest aż tak ważny? 
• Nigdy nie wiemy czy nie wydarzy 
się coś, co przerwie nam połączenie 
z dyspozytorem powodów może 
być wiele np. rozładuje się nam ba-
teria w telefonie lub telefon ulegnie 

uszkodzeniu.
• Powód, dla którego podając AD-
RES miejsca zdarzenia należy po-
dać nazwę miejscowości, to, że mo-
żemy się połączyć z dyspozytorem 
w innym mieście niż tym, w któ-
rym jesteśmy. Jeżeli podamy nazwę 
miejscowości, w której jesteśmy, to 
dyspozytor przekaże nasze zgłosze-
nie do odpowiedniej jednostki. 

2.Opisz charakter zdarzenia. Co 
się stało?
W krótki i rzeczowy sposób określ 
rodzaj zdarzenia np. upadek z wy-

sokości, wypadek samochodowy, 
nagłe zachorowanie. Podaj liczbę 
ofiar, liczbę osób poszkodowa-
nych. Ważna jest również informa-
cja o istnieniu dodatkowych zagro-
żeń np. ryzyko wystąpienia pożaru 
(z rozbitego samochodu wylała się 
benzyna), porażenia prądem, wybu-
chu gazu, itp. 

3.Oceń stan osób poszkodowa-
nych. 
Przekaż dyspozytorowi informa-
cje czy poszkodowani poruszają 
się samodzielnie, czy są przytomni, 
czy oddychają, czy mają widoczne 
urazy. Ważne informacje w przy-
padku osób nam znanych to: wiek 
i płeć osoby poszkodowanej, prze-
wlekłe choroby, stale przyjmowane 
leki. 

4.Podaj swoje nazwisko i nr tele-
fonu, z którego dzwonisz. 
Odmowa podania tych danych 
może zostać zinterpretowana przez 
dyspozytora, że nasze zgłoszenie 
to głupi żart. Czasami jest problem 
z odnalezieniem miejsca zdarzenia, 
wtedy potrzebne są dodatkowe in-
formacje.

ZAPAMIĘTAJ
O zakończeniu rozmowy decy-
duje dyspozytor. To on odkłada słu-
chawkę jako pierwszy. 

W Gminie

Policja, Straż Pożarna, Straż Le-
śna, Ratownictwo Medyczne, 
specjalista od obrony cywilnej 
-  wszystkie służby odpowie-
dzialne za bezpieczeństwo zgro-
madzone w jednym w jednym 
miejscu – wszystko po to, aby 
w przededniu wakacji popula-
ryzować wśród maluchów za-
gadnienia bezpieczeństwa, a ro-
dziców wyczulić na czyhające 
zewsząd zagrożenia. 
Z perspektywy rodziców i opie-
kunów naszych dzieci temat fe-
stynu jest niewątpliwie bar-
dzo ważny. Zastanawialiśmy 
się jednak nad tym, jak z przed-
szkolakami rozmawiać na ta-
kie „dorosłe” tematy – mówią 
współorganizatorki festynu, 
Ilona Żebrowska i Ewa Waw-
rzyniak. Doskonałym, jak zwy-
kle, rozwiązaniem okazały się 
konkursy. Każde dziecko otrzy-
mało kartę z instrukcją i miej-
scem na zdobycie 4 naklejek od 
każdej ze służb. Aby zdobyć na-
klejkę należało wejść na ob-
szar danej służby i wykonać 3 
z 4 zadań. Poprawność wykona-
nia nadzorowali wolontariusze 
z Gimnazjum, City Banku i na-
uczycielki przedszkola. Na sta-
nowisku policyjnym na dzieci 
czekała m.in. strzelnica, odciski 
linii papilarnych; strażacy posta-
wili przed dziećmi zadanie poru-
szenia tarczy strumieniem wody, 

ratownicy medyczni spraw-
dzali umiejętności bandażowa-
nia oraz znajomość numerów 
alarmowych; straż leśna oddała 
dzieciom do dyspozycji lornetki 
i lupy, za których pomocą trzeba 
było obserwować przyrodę. 
W chwili wręczania naklejki, 
każde dziecko moczyło rączkę 
w farbie i robiło swój odcisk 
na płótnie z napisem: „Przybij 
piątkę z policjantem…, straża-
kiem…, ratownikiem medycz-
nym…, leśnikiem.  Te płótna 
i zdjęcia z zaproszonymi gośćmi 
wiszą już przy wejściu do przed-
szkola. Żeby dzieciaki nie zapo-
mniały o tym, czego się dzisiaj 
nauczyły! – dodają organiza-
torki.
Na zgłodniałych przedszkola-
ków czekały kiełbaski i ciasto, 
które wcześniej upiekli własno-

ręcznie na zajęciach. A potem 
wszyscy wyruszyli na paradę ro-
werową, pamiętając rzecz jasna 
o zasadach bezpieczeństwa. 

Edukujemy też rodziców
Zagadnienia bezpieczeństwa 
spotkały się z bardzo dużym za-
interesowaniem rodziców. Na 
liczne pytania odpowiadali pra-
cownicy KRUSu, Uniwersytetu 
Młodego Obywatela oraz Jacek 
Kubala, specjalista od obrony 
cywilnej, pracownik Urzędu 
Gminy. 
Czasami nie uświadamiamy so-
bie, jakie niebezpieczeństwa 
czyhają na nasze dzieci. Takie 
spotkania mają uświadomić ro-
dzicom, jakie zagrożenia mogą 
pojawić się w ich otoczeniu i jak 
powinni na nie reagować – mó-
wią organizatorki. 

Dzięki wielkiemu wsparciu 
sponsorów i partnerów udało 
się stworzyć wspaniały klimat. 
Zgodnie z tradycją Nocy Świę-
tojańskiej panny wiły wianki 
i rzucały je do wartkiego nurtu 
Łyny. Czarownice warmińskie 

swoim szalonym tańcem roz-
poczęły zabawę, która trwała 
do białego rana.
Równie magiczne spotkanie 
odbyło się nad jeziorem w Wy-
moju. W Noc Świętojańską, 
przy zachodzie słońca spo-

tkały się młode niewiasty. Wie-
czór upłynął wspaniale: wianki 
z kwiatów i ziół, tańce, śpiewy. 
Na koniec wianki, zgodnie 
z tradycją odpłynęły z nurtem 
wody.  

Info: GOK Stawiguda

Numerki, które mogą uratować życie               
Gdzie dzwonić …?
► 112 - to jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy służący 
do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub 
mienia 
► 999 - Pogotowie Ratunkowe 
► 998 - Straż Pożarna
► 997 - Policja 
► 992 - Pogotowie gazowe 
► 991 - Pogotowie energetyczne
► 985 - nr tel. alarmowego ratownictwa morskiego i górskiego
► 601 100 100 - kom. Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego
► 601 100 300 - kom. Górskiego oraz Tatrzańskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
► (89) 5228 112 lub 603 777 858. Centrum Zarządzania 
Kryzysowego Miasta Olsztyna i Powiatu Olsztyńskiego. 
Centrum pełni rolę całodobowej centrali 
dyspozycyjno-alarmowej wszystkich służb ratowniczych.

W stawigudzkim przedszkolu na terenie placu zabaw odbył się zorgani-
zowany przez Radę Rodziców festyn „Bezpieczny Przedszkolak”. Hasło 
przewodnie: Zdrowy i Bezpieczny Przedszkolak.

Bezpieczny Przedszkolak to JA

W bardzo upalny dzień 25.06 2016 r. na plaży nad Łyną w Rusi odbyła się 
„I Rusiowa Noc Świętojańska”. Impreza zorganizowana została przez miesz-
kańców Rusi dla wszystkich, którzy lubią się bawić i uczestniczyć w tego ro-
dzaju zabawach.

Noc Świętojańska w Rusi i Wymoju 
Wiła wianki...

Festyn Bezpieczny Przedszkolak, fot. M.Wawrzyniak

Noc Świętojańska w Wymoju, fot. Org.
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Czy ME zwiększyły Pana 
zdaniem zainteresowanie 
piłką nożną wśród Polaków?
Oczywiście. Zwiększyły w du-
żej mierze tym bardziej, że Po-
lacy osiągnęli pewien sukces. 
Wystarczy popatrzeć na samo-
chody Polaków, którzy w cza-
sie ME mieli pozawieszane 
flagi i różne inne patriotyczne 
gadżety.
A jak w Stawigudzie?
Tak samo tutaj, w Stawigudzie. 
Zainteresowanie zwiększyło 
się, z czego jestem bardzo za-
dowolony.
Czy brał Pan udział w or-
ganizowanej w Stawigudzie 
Strefie Kibica?
Tak, byłem na każdym trans-
mitowanym meczu. Szkoda 
tylko, że było ich mało. Na 
następne takie imprezy posta-
ramy się zorganizować lepszy 
sprzęt.
Kto był inicjatorem tych spo-
tkań? 
Wszyscy nasi kibice, działa-
cze klubu, wszyscy zawodnicy 
klubu GKS Stawiguda. 
Czy Pana zdaniem dzięki 
ME więcej ludzi będzie u nas 
uprawiało piłkę nożną?

To jest oczywista oczywistość. 
Jeżeli będzie «boom» to na 
pewno będzie zainteresowanie 
i wszyscy będą chcieli upra-
wiać ten sport, a jeżeli będzie 
następny sukces i następny, to 
ludzi będzie jeszcze więcej.
Ile osób trenuje piłkę nożną 
w GKS?
To jest teraz trudne do poli-
czenia, bo tych grup jest co-
raz więcej. Piłkarze grają w 6 
grupach wiekowych: Skrzaty, 
Żaki, Orliki, Młodziki, Tramp-
karze i Seniorzy, zatem drużyn 
zgłoszonych do rozgrywek jest 
9. Jest to ok. 180 piłkarzy, do 
tego trenerzy i działacze, pew-
nie ok. 200 osób.
Jakieś sukcesy?
Ostatnio pojechaliśmy na tur-
niej Gazety Olsztyńskiej „Dzi-
kie Drużyny”, który wygra-
liśmy w grupie Trampkarzy, 
młodsi chłopcy zajęli 2 miej-
sce. Liga w tym sezonie bę-
dzie na pewno lepsza, może 
nawet będzie jakiś awans do 
Ligi Wojewódzkiej. Sukcesy 
były i będą, a puchary z tur-
niejów już na szafie mi się nie 
mieszczą, więc trochę się tego 
nazbierało.

Jakie plany i marzenia na 
najbliższy sezon?
Marzenia są zawsze takie 
same, żeby nauczyć wszyst-
kich grać dobrze w piłkę. Te-
raz zostałem trenerem senio-
rów, więc marzeniem jest, aby 

utrzymać Stawigudę w „okrę-
gówce”, a nawet zaatakować 
4 ligę. To wcale nie jest jakieś 
trudne, jeśli piłkarze przyłożą 
się do treningu, to będzie suk-
ces. Plany są następujące: poje-
chać na obóz przygotowawczy 

do ligi i postarać się o wejście 
do Ligi Wojewódzkiej.
A gdyby ktoś chciał dołączyć 
do klubu?
Prosta i otwarta droga, przy-
chodzisz i pokazujesz, co 
umiesz i jeżeli coś będziesz 
wiedział na ten temat więcej 
niż to, że to bieganie z piłką, 
którą trzeba kopnąć do bramki 

Jak często są treningi? Jakie 
trzeba mieć predyspozycje?
Trenujemy dosyć często, bo ja-
kieś 2/3 razy w tygodniu, do 
tego mecze w weekendy, więc 
można powiedzieć, że na okrą-
gło coś się tu dzieje. A predys-
pozycje są oczywiste. 
TRZEBA PO PROSTU 
KOCHAĆ PIŁKĘ.

Spływ rozpoczynaliśmy przy je-
ziorze Pawlik. Poznaliśmy za-
sady bezpieczeństwa poruszania 
się w kajaku omówione przez 
ratowniczkę WOPR Aleksandrę 
Harpak, a przewodnik PTTK, 
Kazimierz Kisielew opowie-
dział o przebiegu spływu oraz 
o miejscowości Swaderki.

Marózka jest niezwykle uro-
kliwą rzeką. Wije się wśród 
pięknego lasu, który zachwyca. 
Przebijające się promienie 
słońca i śpiew ptaków do-
dają pejzażowi magii. Rzeka 
jest płytka, jednak miejscami 
nurt potrafi być dość silny. To 
co ją wyróżnia, to liczne prze-

szkody, takie jak zwalone 
drzewa, które trzeba umiejętnie 
ominąć, a niejednokrotnie na-
wet wysiąść z kajaka i go prze-
nieść. Wymaga to zręczności, 
ale może właśnie dzięki temu 
spływ na tej trasie jest tak zróż-
nicowany i ciekawy.

Ewelina Sugajska 

Stawiguda … piłką nożną stoi
Sukcesy stawigudzkich piłkarzy oraz Euro 2016 przyczyniły się do jeszcze większej popularyzacji tego sportu. 
Z trenerem GKS Stawiguda, Danielem Zdankiewiczem, rozmawia Adam Tylicki.

W bardzo ciepłą i słoneczną niedzielę odbył się pierwszy w tym roku spływ 
kajakowy realizowany w ramach RekreAKCJI. Mieliśmy okazję spłynąć 
niezwykle malowniczym odcinkiem rzeki Marózka.

Gościnna Marózka 

Imprezę można było oglą-
dać z przepięknej plaży w To-
maszkowie. Jak co roku wi-
dzowie mogli podziwiać 
zmagania zawodowców z na-
szego regionu. Oprócz wy-

ścigu odbyły  się również 
I Mistrzostwa Gminy w Siat-
kówce Plażowej. Wieczorem 
wszyscy bawili się przy do-
brej muzyce i ognisku. W nie-
dzielę w hotelu Marina Club 

zostali podani zwycięscy, 
którym puchary wręczył Wójt 
Gminy Stawiguda i odbył się 
koncert szantowy Ryszarda 
Muzaja. 

Sven Klein

W Tomaszkowie po raz 9 zorganizowano pod patronatem Wójt Gminy Stawi-
guda Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego

Widok zapiera 
dech w piersiach

Regaty na Jeziorze Wulpińskim, fot. Org.

Młodzi piłkarze GKS, fot. organizatorzy

Spływ Marózką, fot. GOK


