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Zgodnie i różnorodnie

Festyn rodzinny w Stawigudzie
8.05.2016r. na gminnym stadionie sportowym w Stawigudzie odbył się festyn rodzinny zorganizowany
przez wszystkie stawigudzkie placówki oświatowe.
Do działania włączyło się Publiczne Gimnazjum,
Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole ze Stawigudy.
Wysoki poziom imprezy możliwy był dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników szkół i rodziców
uczniów oraz wsparciu finansowemu Urzędu Gminy
Stawiguda.
O 12.00 stadiom wypełnił się
rodzinami, które postanowiły
niedzielne popołudnie spędzić we wspólnym gronie.
Taki jest właśnie cel naszej imprezy. Chcieliśmy rodzinom
dać okazję do spędzenia czasu
na wspólnej zabawie – mówi
współorganizatorka festynu,
Anna Małecka ze stawigudzkiego Gimnazjum. Obecnie
wielu rodziców z powodów zawodowych ma dla swoich dzieci
coraz mniej czasu, a dzieci
z kolei najchętniej wolne chwile
po szkole spędzają przed komputerem. Uznaliśmy, że majowe
święto mamy i czerwcowe dni
taty i dziecka to świetny pretekst do zorganizowania Festynu Rodzinnego.
Na scenie jako pierwsze wystąpiły przedszkolaki z wesołymi piosenkami i tańcami,

wie szkoły podstawowej zaprezentowali się w tańcu ﬂamenco
i zorbie oraz zaśpiewali niemieckojęzyczne piosenki. Radość dzieci występujących na
scenie przekonała organizatorów, że trud włożony w przygotowanie uczniów naprawdę się
opłacił. No i jeszcze rodzice –
rozradowani, wzruszeni, trzymający kciuki za swoje pociechy!
Gimnazjaliści zaangażowali rodziny do udziału w wielu konkursach: wspólne bicie piany,
obieranie ziemniaków na czas,
portretowanie dzieci. Początkowo chętnych jakby brakowało, ale podziałały zachęty
dzieciaków i chęć rywalizacji.
Już po chwili rodzice z dzieciakami ustawiali się do kolejnych
konkursów. Każdy uczestnik
rywalizacji otrzymywał od or-

Festyn rodzinny, fot. „Horyzonty”
Jesteśmy
Europejczykami
Ideą łączącą wszystkie występy
były obyczaje i historia krajów
Unii Europejskiej. Okazał się
to również świetny pretekst do
zorganizowania przez młodych
stawigudzian poczęstunku dla
gości. Nie zabrakło włoskiego
spaghetti, francuskich serów,
węgierskiego salami, niemiec-

Festyn rodzinny, fot. „Horyzonty”
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wywołując owacje i łzy wzruszenia na twarzach pękających
z podziwu rodziców. Ucznio-

ganizatorów drobny pamiątkowy upominek.

kich sałatek oraz tradycyjnych
polskich ciast, żurku i kiełbasek z grilla. Wiele z tych potraw

przygotowali rodzice wspólnie
z dziećmi, co jeszcze raz potwierdza słuszność idei tej imprezy. Ci którzy na festyn przyszli głodni, nie popełnili błędu.
Nikt na pewno nie opuścił stadionu z pustym żołądkiem.
Nigdy nie
zapominamy
o ekologii
Ekologiczne szkoły pamiętają
też o konkursach przyrodniczych, których patronem w tym
roku i sponsorem nagród było
nadleśnictwo Nowe Ramuki.
Ci którzy popisali się największa wiedzą o europejskich lasach, wygrali nagrodę główną –
duży rodzinny namiot. Jeszcze
raz okazało się, że bycie eko
opłaca się!
Przyciągamy gości
Na stawigudzki stadion przybyli też zaprzyjaźnieni z nami
goście z Olsztynka: zespół perkusyjny WARIATKI, zespół
wokalny SZARLOTKA. Młodzi ludzie zaimponowali nam
umiejętnościami instrumentalnymi i wokalnymi oraz zafundowali nam solidną dawkę
dobrej muzyki. Na scenie pojawiły się również tancerki
z olsztyńskiej grupy tanecznej
EKSPRESION FLAMENCO.

Podziw wzbudziły szczególnie
kiedy zdradziły nam, że ich taniec jest tylko hobbystycznym
dodatkiem do codzienne „szarej” rzeczywistości.
Trzeba to powtórzyć
Zorganizowany przez pracowników szkoły i rodziców festyn
cieszył się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy
duża ilość przybyłych rodziców i gości oraz zaangażowanie
ze strony uczestników. Wszystkich połączyła radość ze wspólnej zabawy. Powszechne wyrazy uznania nie pozwoliły
organizatorom poczuć zmęczenia. Fantastycznie spędziliśmy
ten czas – podsumowuje dzień
jedna z uczestniczek imprezy.
Spotkaliśmy wielu znajomych,
obejrzeliśmy na żywo występy
naszych dzieciaków, razem bawiliśmy się, rozmawialiśmy
i zajadaliśmy się smakołykami,
które przygotowali organizatorzy. Dzień udany, naprawdę fantastyczny.
Teraz pozostały zdjęcia, które
są dowodem na świetna zabawę i pamiątką po „rodzinnym
dniu”. Fotorelację ze spotkania
można obejrzeć na profilu Facebook Publicznego Gimnazjum
im. Olimpijczyków Polskich
w Stawigudzie.
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Kurlantka – pogodna pieśń warmińska
Hala sportowa Publicznego Gimnazjum w Stawigudzie wypełniła się po brzegi uczestnikami XIV Warmińskiego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych.
33 zespoły – chóry, kapele ludowe, zespoły śpiewacze, ponad pięciuset wykonawców
umiliło deszczowy majowy
weekend publiczności licznie zgromadzonej w Stawigudzie. W nasze gościnne progi
przyjechali goście z całego regionu: Ostródy, Lidzbarka,

Barczewa, Sępopola, Łukty,
Dywit, Ornety, Szczytna, Pisza, Pieniężna…, w sumie niemal 30 miejscowości z całego

powiada jedna z uczestniczek
spotkania: Trudno znaleźć we
współczesnej muzyce taką melodyjność, wysoki poziom ar-

nież wspaniała okazja do spotkań. Każda próba zespołu
to oczywiście przede wszystkim ciężka praca, ale także

regionu. Nie zabrakło rzecz
jasna naszych lokalnych artystów – stawigudzkiego chóru
Legenda, zespołu Kosejder
i tomaszkowskiego Konsonansu. Do grona słuchaczy
dołączył grajek z diabelskimi
skrzypcami – rzeźba wykonana przez lokalnego artystę,

Wiesława Snieżko – statuetka
w tegorocznym przeglądzie.
Skąd taka popularność muzyki
ludowej? Na to pytanie od-

tystyczny, a jednocześnie taką
zmienność nastroju: od nostalgicznych tęsknych westchnień
miłosnych pieśni po pełne humoru skoczne, pobudzające do
tańca przyśpiewki. Rzeczywiście widownia na scenie bardzo zmiennie reagowała na
występy artystów: raz przytupywała nogą, przyklaskiwała radośnie, a raz z nostalgią
i skupieniem na twarzy wsłuchiwała się w wykonywane
utwory. Dla nas to jednak rów-

Klub Podróżnika
jedzie na wakacje

szansa na rozmowę z przyjaciółmi, wspólne żarty, plany.
Dzięki pracy w chórze poznałam tez wielu ciekawych ludzi,
odwiedziłam nieznane wcześniej miejsca w naszym kraju,
poznałam obyczaje i tradycje innych ludzi. Możemy też
sprawić przyjemność innym.
Cieszymy się, kiedy jesteśmy
zapraszani na lokalne przeglądy, konkursy, ale też spotkania mieszkańców – to oznacza,
że lubią nas słuchać, że nasza

muzyka sprawia im przyjemność, że sprawiamy im radość.
To naprawdę wspaniałe uczucie. Te „zyski” powinny zatem
zachęcić wszystkich, również
młodych ludzi do wstąpienia
w szeregi zespołów ludowych,
które propagują lokalne tradycje. Takie przeglądy jak Kurlantka dają uczestnikom też
szansę prezentacji własnych
ludowych piosenek, które często są nowoczesnym tchnieniem w ludową melodię.
Wysoka frekwencja na tegorocznym przeglądzie jest dowodem na to, że Kurlantka
przez lata zdobyła sobie markę
najbardziej prestiżowej imprezy ludowej, a także jednego z wartościowszych wyda-

Miłość do Warmii
Rozmowa z Urszulą Bełzą, z przewodnikiem po Warmii i Mazurach i pilotem wycieczek krajowych, nauczycielem w SP w Rusi.

W czwartek 14 kwietnia odbyło się ostatnie w III edycji spotkanie
w KLUBIE PODRÓŻNIKA. Naszym gościem była pani Urszula
Bełza- przewodnik po Warmii i Mazurach. Prezentacja przez nią
przygotowana zatytułowana była „Nasza WARMIA”
Podsumowanie
III edycji Klubu
Podróżnika
Aż trudno uwierzyć, że mamy za sobą
już trzy edycje KLUBU PODRÓŻNIKA. W tym czasie odbyło się 20
spotkań, a naszymi gośćmi było 26
podróżników. Miło nam, że z każdą
kolejną prelekcją przybywało odbiorców i tym samym zaczynało brakować krzeseł. Dziękujemy za okazane
zainteresowanie naszą podróżniczą
propozycją i wieloma wspólnie spędzonymi, czwartkowymi wieczorami.
Aby zostawić trwałą pamiątkę po tych
spotkaniach przygotowałyśmy publikację pt. „KULINARNA PRZYGODA”. Znajdziemy w niej nie tylko
przepisy na serwowane potrawy, ale
również daty spotkań, prelegentów,
tytuły prezentacji, zdjęcia oraz krótkie
notki. Mamy nadzieję, że nasi sympatycy z przyjemnością skorzystają z naszych przepisów i tym bardziej będą

chcieli uczestniczyć w kolejnych edycjach KLUBU PODRÓŻNIKA. Wersja PDF wydawnictwa jest do pobrania na stronie: https://drive.google.
com/file/d/0B3Npwo5y7HSnREF1bXRqS1JhbHM/view?usp=sharing.
Nasza Warmia
A przed wakacjami postanowiliśmy
zachęcić naszych gości do zwiedzenia najbliższej okolicy. Spotkanie
rozpoczęliśmy od degustacji KARMUSZKI – warmińsko-mazurskiej
zupy gulaszowej, którą przygotowała
Urszula Dobrzańska – pomysłodawczyni i współorganizatorka Klubu.
Smaczna i syta! Po degustacji przejęła
stery pani Ula Bełza, która przybliżyła
dzieje naszych rodzimych stron. Dowiedzieliśmy się, kiedy i w jaki sposób pierwsze ludy zaczęły zajmować
terytorium Warmii.
Ewelina Sugajska

Spotkanie w Klubie Podróżnika, fot.GOK
-Gdy pada słowo Warmia, to jaki obraz pojawia się pani przed oczami?
-Oczywiście piękny krajobraz, który
uwielbiam, ale oprócz tego historia
Warmii, przypominająca między innymi o biskupach warmińskich.
-Pani korzenie sięgają okolic Elbląga.
Czy czuje się pani Warmiaczką?
-To prawda. Urodziłam się w dawnym
Oberlandzie, w Pasłęku. Jest to zaczarowane miejsce, w którym miałam przyjemność wychowywać się pośród ruin
zamku krzyżackiego, pięknego ratusza,

kościoła i wspaniałych wzgórz moreny
czołowej.
-Jak zaczęła się pani przygoda z Warmią?
-Przeprowadziłam się do Olsztyna, a że
nie znałam historii tego miasta, postanowiłam w czasie studiów zrobić kurs
przewodnika, żeby przybliżyć sobie wiedzę o tym miejscu. I tak właśnie zrodziła
się moja miłość do tej krainy.
-Czy ludzie chętnie szukają informacji o przeszłości Warmii? Kto jest najczęstszym odbiorcą tych wiadomości?

rzeń kulturalnych w regionie.
To niewątpliwie zasługa organizatorów: pracowników
Gminnego Ośrodka Kultury
kierowanego przez Witolda
Lubowieckiego, wspieranych
przez Urząd Gminy Stawiguda, stawigudzkie placówki
oświatowe oraz miejscowa bibliotekę. Bez pracy tak wielu
osób nie mogłoby być mowy
o organizacji imprezy z takim
rozmachem. O Kurlantce głośno tez w mediach. Oprócz
„Horyzontów Stawigudy” pisze o Kurlantce „Gazeta warmińska”, a relację z imprezy
można posłuchać na antenie
Radia Olsztyn w audycji „Raz
na ludowo”.
Redakcja

-W tej chwili prowadzę cykl wycieczek dla członków olsztyńskiego
PTTK, którzy są pasjonatami Warmii.
W tych ludziach została rozbudzona
ciekawość tych terenów, ponieważ podróżują do odległych miejsc i nie znają
historii swojej ziemi.
-Jakie miejsca trzeba tu koniecznie
zwiedzić?
-Oczywiście należy zacząć od stolicy - Lidzbarka Warmińskiego. Koniecznie trzeba zobaczyć Frombork,
który jest siedzibą kapituły warmińskiej. Polecam także wizytę w Pieniężnie, Reszlu, Barczewie. Na trasie oczywiście musi tez pojawić się Olsztyn.
Ostatnio swoją popularność zyskał na
nowo czerwony szlak pieszy im. Mikołaja Kopernika. Szlak jest podzielony na kilka odcinków i co miesiąc
przewodnik oprowadza turystów po
jednym z nich. Koniecznie trzeba też
zaplanować spacer Aleją Biskupów
w Bałdach, przechodząc wcześniej
prze WROTA WARMII.
- Czy zatem wycieczka tą trasą to
dobry plan na wakacje?
-Doskonały. „Cudze chwalicie, swego
nie znacie! Mieszkamy w jednym
z piękniejszych zakątków Polski. Wycieczki po tych terenach to uczta zarówno dla miłośników pięknych krajobrazów, jak i pasjonatów zwiedzania
zabytków. Zachęcam wszystkich do
poznawania historii naszego regionu.
Marta Lejman
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Bartąg w Gminie Stawiguda
Władze Gminy i mieszkańcy Bartąga nie chcą stać się
częścią miasta Olsztyn. Przeciwko pomysłowi zjednoczyły się władze i mieszkańcy wsi i całej Gminy.
Olsztyn chce
Bartąga
Ostatnimi czasy bardzo dużo
mówi się o rzekomym przyłączeniu Bartągu do Olsztyna.
Całe zamieszanie zaczęło się
od wpisu prezydenta Olsztyna
Piotra Grzymowicza na jednym z portali społecznościowych, w którym informuje
o planach poszerzenia miasta
w kierunku Bartąga. Według
olsztyńskich urzędników oczywistą granicą miasta powinna
być budowana obwodnica.
Olsztynianie w ankiecie organizowanej przez gazetę olsztyńską w 60% zagłosowali za
rozszerzaniem się w kierunku
Stawigudy. Władze podkreślają też, że wielu mieszkańców Bartąga w rzeczywistości
korzystają z wszelkich udogodnień miasta, a w podmiejskiej miejscowości jedynie
mieszkają. To sygnał, że granice powinny być przesunięte.

Bartąg chce
… Bartąga

Bartąga poinformował nas, że
zbierane są podpisy od mieszkańców wszystkich miejscowości, które są powiązane w tą
sprawę. - Chcemy wyprzedzić
ewentualne zamiary, a także

nersku, mamy bardzo dobry
kontakt z władzami i łatwiej
nam podejmować decyzje związane z budżetem i inwestycjami.
Szybciej tez załatwiamy sprawy
urzędowe – informuje sołtys.

Spotkanie w Bartągu,
fot. Gazeta Warmińska

Mieszkańcy okolicznych miejscowości bardzo szybko zareagowali na doniesienia prezydenta Olsztyna. Ludzie
opowiedzieli się przeciwko jakimkolwiek zmianom. Sołtys

w ten sposób wesprzeć władze
gminy, żeby wiedziały, że osoby
stąd są przeciwne podziałowi.
– mówi Grzegorz Kołakowski, sołtys Bartąga. – Gmina
Stawiguda traktuje nas po part-

Kolejny argument przeciwny
integracji z Olsztynem to niszczenie naturalnych terenów wokół jeziora Bartąg. Wysoka zabudowa oraz domy szeregowe
niszczą uroczy krajobraz mo-

czarów oraz małych rzeczek,
a to właśnie tam olsztynianie
chętnie się udają na weekendowy odpoczynek. Ponad 670
lat historii Bartąga wskazuje na
naturalną autonomię tej miejscowości. Nikt nie che tego
zmieniać.

aż 24 oddziały. Ta inwestycja
jest niezbędna, aby zapewnić
dzieciom z Bartąga i Bartążka
miejsce w szkole podstawowej.
Pani wójt informowała nas również o planowanym potkaniu
z prezydentem Olsztyna, Piotrem Grzymowiczem.

Gmina Stawiguda
chce Bartąga
Wójt Gminy Stawiguda, Irena
Derdoń, zaprzeczyła jakimkolwiek plotkom o poszerzeniu
Olsztyna o tereny nasze gminy.
– Nie dostałam żadnego listu od
Pana Grzymowicza w tej sprawie – mówi Pani wójt.– Bartąg
oraz wszystkie wsie pozostaną
w obrębie Gminy Stawiguda
dopóki dopóty będę piastować
urząd wójta – dodaje. Kontynuujemy zresztą inwestycje,
które polepszają standard życia napływającej do Bartąga
ludności. Doskonałym tego
przykładem jest planowana budowa nowej, dużej szkoły nieopodal ronda w Bartągu. Ta
potężna inwestycja jest planowana na początek 2019 roku.
Szkoła, ostatecznie ma posiadać

Bartąg zostaje
Plotka o przyłączeniu do Olsztyna okolicznych miejscowości jest niczym niepotwierdzona i najpewniej została
nagłośniona przez lokalne media. Wszyscy, zaprzeczają tym
pomówieniom, ale również zapewniają, że gdyby taka sytuacja miała miejsce, zrobili by
wszystko, co w ich mocy, by
nie dopuścić do rozbicia Gminy
Stawiguda. Zjednoczeni mieszkańcy Bartąga zyskali jeszcze większe poczucie jedności i przynależności do naszej
gminy, ten fakt dotyczy również
młodych ludzi. Mieszkańcy zaczną zapewne chętniej uczęszczać na zebrania dotyczące
innych spraw w ich miejscowościach.
Sven Klein

Taka jest historia miejscowości Bartąg
Wszystko zaczęło się
w 1345r. Wtedy zaczyna
się opowieść o Bartągu…
Kolonizacyjna działalność biskupów warmińskich i kapituły (Warmia od 1246 roku
podlegała kapitule), zarówno
w miastach, jak i na wsi osiągnęła największe nasilenie
w wieku XIV. Wtedy to prowadzona była akcja osiedleńcza nad średnią Łyną, a później
dalej na południe, zajmując
rozległe puszcze1. Na ten okres
przypada też założenie wsi
Bartąg – 3.10.1345 roku, z ramienia Kapituły Warmińskiej.
Założono ją w ziemi pruskiej
Bertingen2. Podkreślić należy,
iż już 2.04.1341 roku wójt
Henryk Luter dokonał pierwszego nadania dla Bartąga
Małego (Klein Bertung). Ponownej lokacji Kapituła dokonała już 22.07.1363 roku3.
Pierwotna nazwa, to Deutsche Berting lub Bertingishusen następnie Gross Bertung.
W kopii dokumentu lokacyjnego z 1350 roku występuje
nazwa Dutczhebertingen4. Od
1576 roku występuje jako Ber-

rozbudowany w 1934 roku10.
Na skutek wielu klęsk elementarnych (wojny, epide-

mie) miejscowość trzeba było
na nowo zasiedlać. Robił to
między innymi Mikołaj Ko-

Warmia. Podział na komornictwa za A.Wakarem
Pojezierze, Olsztyn 1971, s. 21, ryc. 2.
ting, od 1701 – Gross Berting.
Natomiast miejscowa ludność
nazywała swoją miejscowość
gwarowo, jako Bartonk 5. J.
Chłosta podaje, że wieś została
założona na miejscu osady staropruskiej6, choć wydaje się, iż
teza ta wymaga udowodnienia
metodami archeologicznymi.
W innym miejscu ten sam autor podaje, iż dotyczy to Bartążka, który już w 1335 roku
zasiedlało 16 Prusów7. Z tego
to powodu pierwotnie był on

nazywany Pruskim Bartągiem8, w odróżnieniu od Bartąga zwanego Deutsch Bertung, ze względu na osiedlenie
się tu mieszkańców pochodzących z Turyngii9, czyli Niemców. Pierwszy kościół istniał
tu już od 1348 roku pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty.
Został on spalony w 1681 roku.
Odbudowano go w XVIII
wieku a konsekrowano w 1724
roku. Przy kościele funkcjonowały szkoła i szpital. Został on

Kościół w Bartągu,
fot.www.miejscaniezykłe

pernik, który był w Bartągu
26 lutego 151711 i 14 marca
1518 roku12. W 1517 roku nadał między innymi 4 łany Lorenzowi z Dągów po zmarłym Starym Jorge13. Natomiast
w 1518 roku (14 marca) niejaki Wojtek (Voytek) otrzymał 2 łany „od dawna opuszczone” po zbiegłym Stentzelu
Rase 14. Ponadto jest jeszcze
informacja, iż Hans Klauke
z Tomaszkowa, który był niezdolny do pracy, a obowiązany
był płacić dziedziczną daninę
z 2 posiadanych łanów kościołowi w Bartągu, sprzedał ją za
zgodą Kopernika Szymonowi
Stoke, co miało miejsce 4 maja
1518 roku15.
Jan Mackiewicz

Dziękujemy panu Adamowi Mackiewiczowi za pomoc przy opracowaniu artykułu.
1. W. Ogrodziński - Władztwo biskupów na Warmii. [w:] Z
dziejów Warmii i Mazur, Olsztyn 1958, s. 75.
2. A. Pospiszylowa- Toponimia południowej Warmii. Nazwy miejscowe. Pojezierze – Olsztyn 1987, s. 38.
3. Red. ks. W. Szymański - "Rocznik Diecezji Warmińskiej", rok 1985. Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
Olsztyn 1985, s 336.
4. A. Pospiszylowa- op., cit., s. 38.
5. J. Chłosta- Bartąg [w:] Słownik Warmii. Wydawnictwo
LITTERA, Olsztyn 2002, s. 29.
6. J. Chłosta- Ibidem., s. 29.

7. J. Chłosta- Z przeszłości Bartążka i Bartąga. Agencja
WIT, Olsztyn 2005, s. 8.
8. J. Chłosta- Ibidem., s. 10.
9. J. Chłosta- Ibidem., s. 10.
10. J. Chłosta- Op., cit., 2005, s. 11.
11. M. Kopernik- Lokacje łanów opuszczonych. Wydał
Marian Biskup, Pojezierze, Olsztyn 1983, s. XXVII.
12. M. Kopernik- Ibidem., s. XXVIII.
13. M. Kopernik- Ibidem., ss. 8 - 9
14. M. Kopernik- Ibidem., ss. 24 – 25.
15. M. Kopernik- Ibidem., ss. 30 – 31.
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Stawigudzkie – Ekologiczne szkoły
W każdej miejscowości gminy Stawiguda kwiecień
upłynął pod hasłem ekologii. Pretekstem do tego był
Dzień Ziemi obchodzony na całym świecie 22 kwietnia.
Historia Dnia Ziemi sięga 1970
roku, kiedy po raz pierwszy obchodzono to święto w Stanach
Zjednoczonych. Z czasem
święto to stało się popularne na
całym świecie. W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 roku.
To taki dzień w roku, kiedy
w wyjątkowy sposób promuje
się ekologię oraz przypomina
o odpowiedzialności za naszą
planetę.
Ruś – ekologicznie
W Rusi od 24 lat organizuje się obchody Dnia Ziemi.
Także i w tym roku uczniowie
Szkoły Podstawowej aktywnie
spędzili to święto. Działania,
w które włączyła się cała społeczność szkolna, koordynowały nauczycielki Alicja Glińska i Anna Kuryłowicz. Już 15
raz dzieci z całej gminy wzięły
udział w konkursie plastycznym, w którym można było
wygrać plecak z wyposaże-

niem, książki i różnie gadżety.
W tym roku głównym tematem
była segregacja śmieci. Patronat nad konkursem objęła wójt
Gminy Stawiguda, Irena Derdoń. Starsze klasy wybrały się
na wycieczkę, podczas której
uczniowie zdobyli wiedzę na
temat gospodarki odpadami
komunalnymi. Młodsze klasy
działały artystycznie: wykonały różne rzeczy codziennego użytku z odpadów, takie jak np. pojemniki, fotele.
Nasza szkoła jest ekologiczna
także na co dzień – podkreśla
Anna Kuryłowicz. Uczniowie
wywieszają karmniki dla ptaków, dokarmiają ptaki w ptasich gospodach oraz segregują
śmieci.
Przedszkolaki
– ekologicznie
W stawigudzkim przedszkolu
Święto Ziemi obchodzono
przez cały tydzień. Maluchy
uczestniczyły w balu, bawiąc

się w takt odgłosów przyrody,
rozwiązywały zagadki przyrodnicze. W trakcie zajęć plastycznych wykonały przyrodnicze prace, np. efektowne
mandale. Finałem obchodów
było wielkie sprzątanie pobliskiego lasu. Stało się to też
okazją do zachęcania mieszkańców Stawigudy do zachowań ekologicznych. Od dzieci
można się w tym aspekcie
dużo nauczyć.
Gimnazjum
– ekologicznie
Gimnazjum w Stawigudzie
włączyło się w obchody Święta
Ziemi. Uczniowie uczestniczyli w tematycznej wycieczce
do Gdańska – poznali życie
zwierząt, zwiedzając oliwskie
Zoo, odwiedzili także gdyńskie Akwarium, gdzie oprócz
podziwiania zwierząt morskich brali udział w zajęciach
poświęconych rafie koralowej.
Mogli dotknąć rafę, poznać
dokładniej życie tych zwierząt. Atrakcją tej wycieczki
była gra terenowa w parku Reagana zorganizowana przez

Gimnazjaliści sadzą drzewka, fot.”Horyzonty”
Centrum Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, podczas której młodzi ludzie zdobywali
wiedzę na temat ekosystemów
miejskich. Nasi uczniowie pamiętali również o pszczołach,
o które dbają od zeszłego roku.
Specjalnie dla nich dziewczyny założyły grządkę pełną
słonecznych kwiatów. Natomiast gimnazjaliści w okolicy
oczyszczalni ścieków posadzili
200 drzewek.

Troskę o Ziemie pokazali też
mieszkańcy Gryźlin. Wspólną
akcję sadzenia drzewek zainicjowała Rada Sołecka. Apel
spotkał się z odzewem mieszkańców, którzy przybyli ze
szpadlami w rękach. Natomiast
mieszkańcy Bartążka połączyli
siły z olsztynianami. W trak-

cie „ekologicznego spaceru”
sprzątali wieś i okoliczne jeziora. Na zakończenie obu inicjatyw mieszkańcy rozpalili
ognisko i zjedli kiełbaski, które
po ciężkiej pracy smakowały
jeszcze lepiej niż zwykle.
Helena Kaszubska

Gryźliny i Bartążek
– ekologicznie

Fotowoltaiki – sposób na pozyskanie energii
Pojęcie „fotowoltaika ” może wydawać się obce. Nie powinno tak być, gdyż odnawialne źródła energii stanowią naszą przyszłość. Co to właściwe jest fotowoltaika i
energia odnawialna?
Lekcja o fotowoltaikach prowadzona
O energetyczne przyszłoprzez R.Wyrębek, fot. Gimnazjum
ści rozmawialiśmy ze specjalistami w tej dziedzinie: Maciejem Kędzierskim z firmy
G2Veneria i Robertem Wyrębek. -Co to jest energia odnawialna? -Energia odnawialna
pochodzi z niewyczerpalnych
źródeł: energii słonecznej, wiatru, ziemi. -Czym różnią się
panele fotowoltaiczne od paneli solarnych? -Panele fotowoltaiczne bezpośrednio zamieniają energię słoneczną
w energię elektryczną. Panele
solarne wykorzystują energię
słońca, pozyskując z niej ciepło. Panelom fotowoltaicznym
wystarczy niewielka ilość światła słonecznego, by wytworzyć
energię elektryczną. Nawet
w pochmurne jest w stanie wytwarzać energię elektryczną.
-Co powinniśmy wiedzieć
o fotowoltaice? -Fotowoltaika
to zjawisko, które opiera się na
różnicy potencjałów. Są to panele z krzemu, które zamieniają
bezpośrednio promienie sło-

neczne na energię elektryczną.
-Jak wygląda inwestycja od
strony finansowej? -System
o mocy 2,5 KW składający się
z 10 paneli, okablowania i konstrukcji aluminiowej wraz z dokumentacją systemu kosztuje
w granicach 20.000 zł brutto.
Jest to system wystarczający
do wytworzenia średniorocznej produkcji energii elektrycznej na poziomie 1900 kWh.
Nadwyżkę niezużytej energii możemy sprzedać do sieci

elektroenergetycznej. Na inwestycję w fotowoltaikę możemy
otrzymać 40% dofinansowanie
z programu „Prosument”, na
pozostałe 60% uzyskamy kredyt oprocentowany na 1%.
-Gdzie można załatwić takie
dofinansowanie?
-Dofinansowanie należy załatwiać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska,
w BOŚ lub w firmach zajmujących się montażem sytemu,
które załatwiają wszystkie po-

trzebne dokumenty.
-Gdzie możemy zamontować panele fotowoltaiczne?
-Najczęściej montujemy na dachach , czasem bezpośrednio
na ziemi. -Na jak długo szacowana jest sprawność i żywotność systemu? -Gwarancja stałej mocy na ten produkt wynosi
30 lat. Maksymalny spadek
mocy to zaledwie 0,35% rocznie. Gwarantuje to, że moduły
po upływie 21 lat zachowują 90
% mocy. Zaś po upływie 30 lat
86,85% mocy.
Monika Jabłońska, specjalista ds. ochrony środowiska
w Urzędzie Gminy Stawiguda
mówi, że Gmina nie prowadzi
ewidencji ilości osób wykorzystujących odnawialne źródła
energii. Jednak obserwujemy
ostatnio wśród mieszkańców
coraz większe zainteresowanie tym tematem. Gmina Stawiguda złożyła wniosek na
dofinansowanie ze środków
unijnych budowy instalacji fotowoltaicznych na obiektach na
terenie Gminy Stawiguda.
Informacje zebrały:
Magdalena Wyrębek
i Kinga Żochowska

Przedszkolaki sprzątają świat, fot. Przedszkoale

„Ptaki i rośliny wodne”
w Tomaszkowie
Od 9 maja do końca lipca sołectwo Tomaszkowo
będzie realizowało projekt „Ptaki i rośliny wodne”.
Fundusze na ten program zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska. Jednym z zadań projektu jest sprzątanie
terenów przy Jeziorze Wulpinskim. Planowana jest
też pogadanka na temat roślin i ptaków wodnych zakończona ogniskiem nad jeziorem. W ramach projektu

sołectwo organizuje też wycieczkę rowerową do arboretum w Kudypach. Końcowym etapem programu będą
zajęcia techniczne, podczas
których wszyscy chętni wykonają budki lęgowe dla ptaków, które satnowic będą
nowe mieszkanie dla małych
mieszkańców Tomaszkowa.
Marta Lejman
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Czekamy na Was
Szkoły z Gminy Stawiguda zaprosiły swoich przyszłych uczniów na Dni Otwarte.

taty plastyczne. Nie zabrakło
oczywiście słodkiego poczęstunku. Efekt Dni Otwartych
– w ławkach (i na podłodze)
stawigudzkiej podstawówki 1

Kwiecień to miesiąc, kiedy młodzi ludzie i ich rodzice podejmują decyzję o wyborze miejsc
edukacji. Przedszkolaki poszukują najlepszej szkoły, a uczniowie klas VI – gimnazjum, które
odpowie na ich potrzeby.
Dni Otwarte w Szkole
Podstawowej
w Stawigudzie
Stawigudzka Szkoła Podstawowa czeka na nowych
uczniów. Na ich zaproszenie
do placówki przybyły przedszkolaki z grupy “Żuczki”
i “Pszczółki”. Sprawdzały
one swoje umiejętności polonistyczne i matematyczne na
tablicy multimedialnej, poznawały podstawowe słowa
i słuchały piosenki w języku
niemieckim, rozwijały swoje talenty plastyczne, uczestniczyły
w zabawach na sali gimnastycznej, a na pożegnanie dostały ba-

Dni otwarte w szkole podstawowej, fot. SP Stawiguda
lony. Po kilku dniach odbyły
się prawdziwe Dni Otwarte, na
które przybyły dzieci wraz ze
swoimi rodzicami. Gości witały
postacie z bajek, którym przewodził Pan Kleks. Dla przyszłych uczniów przygotowano
mnóstwo atrakcji. Było malowanie, zabawy na tablicy interaktywnej, eksperymenty
chemiczne, pokaz pierwszej pomocy i zabawy sportowe; w bibliotece czytanie bajki i warsz-

września 2016roku zasiądzie
12 pierwszoklasistów. Czeka
na nich świat wiedzy, nowe doświadczenia, doskonale przygotowana kadra i przyjaźni
uczniowie.
W piątkowe popołudnie drzwi
gimnazjum stały otworem i czekały na przybycie uczniów klas
VI ze szkół podstawowych ze
Stawigudy i Rusi. Ponad 30
uczniów wraz z rodzicami odwiedziło nasze gimnazjum.

Rada Działalności Pożytku
Publicznego w Stawigudzie
W kwietniu br. odbyło się zebranie organizacji pozarządowych działających na
terenie naszej Gminy w sprawie utworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Stawiguda. Na zebraniu złożono wniosek o utworzenie Rady, pod
którym podpisały się organizacje takie jak: Stowarzyszenie Majdy Wyspa, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom ,,Dajmy Szansę’’ , Stowarzyszenie
Młody Bartąg , Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dorotowa i wiele innych.
Po złożeniu podpisów członkowie organizacji omówili organizację, tryb działania i system powoływania kandydatów
do Rady Pożytku Publicznego.

W dniu 19.05.2016 odbędzie
kolejne zebranie oraz głosowanie w którym zostaną powołani
członkowie Rady i od tego dnia
będą oni wspólnie podejmować

działania na rzecz wszystkich
członków Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Wójt gminy zobowiązany jest
powołać radę na wspólny wnio-

Dorosłej części gości o szkole
opowiedziała Dyrektor Szkoły,
Bogusława Chodorska.
Uczniowie gimnazjum zorganizowali dla swoich młodszych
kolegów lekcje otwarte z chemii
i matematyki. Młodzież uczestniczyła też w biegu patrolowym,
który został zorganizowany
dzięki pomocy Nadleśnictwa
Nowe Ramuki. Wieczorem,
po powrocie z wyczerpującej
wyprawy, brali udział w konkursie, który polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu kolorowych kanapek ze zdrowej
żywności. Przyjemności dostarczył nie tylko widok pyszności,
ale przede wszystkim wspólne
biesiadowanie przy stole. Na
koniec przyszli gimnazjaliści przystąpili do quizu o tematyce dotyczącej ich przyszłej
szkoły. Po zakończeniu wszystkich zajęć szóstoklasiści zostali
w szkole i w czasie wieczornych
rozmów z uczniami gimnazjum
mogli poznać szkołę z ich perspektywy. Wymienione uwagi
na pewno okażą się ważne już
w przyszłym roku szkolnym.
Helena Kaszubska

sek co najmniej 5 organizacji
pozarządowych działających na
terenie gminy. Do jej obowiązków będzie należało opiniowanie projektów strategii gminy,
wyrażanie opinii w sprawach
dotyczących funkcjonowania
organizacji, udzielanie pomocy
i wyrażanie opinii w przypadku
sporów pomiędzy organizacjami
a administracją publiczną, wyrażanie opinii w sprawie zlecania
zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom.
Czekamy na pierwsze działania
stawigudzkich społeczników.
Kacper Lubiejewski

Na rzecz mieszkańców!
Kompania Piwowarska zakupiła dla Gminy Stawiguda ponad 20 ławek, które złożyli i pomalowali zaangażowani pracownicy – wolontariusze. Gdzie będą stały
ławki? – rozstrzygnie konkurs.
Słoneczny kwietniowy dzień.
Miejscowość Siła koło Olsztyna. Grupa wolontariuszy
w żółtych koszulach Kompanii Piwowarskiej z ogromnym zaangażowaniem pracuje
na rzecz społeczności lokalnej
Gminy Stawiguda. Cel działań:
przygotowanie dla ławek, które
posłużą mieszkańcom wszystkich sołectw.

Każda ławka musi zostać złożona, a potem ozdobiona eko
– hasłami: Nie śmieć mi tu, Lubię porządek, Jestem Eko, Prowadź się Eko, Nie kop mnie!,
Postaw na ruch!. Niektórzy
wolontariusze ozdobili ławki
jeszcze innymi pomysłowymi
wzorami. Efekt jest naprawdę
fantastyczny.
Praca, choć towarzyszył jej

energetyczny śmiech, była naprawdę niełatwa i wymagała
doskonałej współpracy w grupie. Wolontariuszom kibicowali przedstawiciele Gminy
Stawiguda na czele z panią
Wójt, Irena Derdoń. Byliśmy
pod wrażeniem świetnej organizacji, pracy zespołowej oraz
uzyskanych efektów. Zależy
nam, żeby ławki od KP służyły

tym mieszkańcom, którzy ich
najbardziej potrzebują, dlatego planujemy konkurs wśród
wszystkich sołectw na terenie
gminy Stawiguda – mówi Irena
Derdoń.
Serdecznie dziękujemy pracownikom Kampanii Piwowarskiej za prezent. Ich bezinteresowność i zaangażowanie
w pracę przyczyni się do upiększenia naszej gminy. Czekamy
na konkurs. Gimnazjaliści też
mają ochotę na ławeczkę!
Red.
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Ruś patriotyczna

Ruś, wieszanie flag, fot. Sołectwo Ruś
Mieszkańcy Rusi już tradycyjnie uczcili narodowe
święto, wieszając na swoich domach i w różnych
miejscach wsi biało-czerwone flagi. Patriotyzmu i szacunku do symboli narodowych uczmy już od najmłodszych lat – zachęcał do udziału w akcji Przemysław
Westfeld, sołtys Rusi. Wspólny „patriotyczny spacer”
to wspaniała idea, która wpisała się już w krajobraz
Rusi. Warto, aby inne miejscowości z naszej gminy
zaraziły się tą inicjatywą.

Goście w Gminie
Stawiguda
Przedstawiciele niemieckiej Gminy Wallenhorst od
18 maja będą gościć w Stawigudzie.
Partnerstwo gmin to przede
wszystkim poszukiwanie inspiracji, wymiana doświadczeń, uczenie się od siebie nawzajem. Taki cel przyświeca
spotkaniu przedstawicieli
gmin:
Wallenhorst i Stawiguda. Tematy spotkań będą różnorodne.Pierwszego dnia goście
odwiedzą gminne placówki
oświatowe: Szkołę Podstawową w Rusi, Przedszkole
w Stawigudzie oraz Gimnazjum. Drugi dzień wizyty to
spotkania z lokalnymi przed-

siębiorcami. Delegacja będzie
gościć w Domu Pasywnym
firmy Brawo, Spółce Fotowoltaika w Gryźlinach. Obejrzy też stawy rybne w Rusi.
Oprócz tego delegacja odwiedzi OSP w Gryźlinach oraz na
pole golfowe w Tomaszkowie.
Wizyta niewątpliwie zaowocuje nowymi pomysłami na
rozwój Gminy. Mamy nadzieję, że my również dostarczymy naszym gościom ciekawych inspiracji. Naprawdę
mamy czym się pochwalić.
Red.

Wolontariusze przy pracy, fot UG
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Mieszkańcy Gminy Stawiguda są dumni ze swoich strażaków

4 maja strażacy celebrowali swoje święto
Bezpieczeństwa mieszkańców gminy strzegą strażacy z OSP Bartąg, Gryźliny,
Pluski i Stawiguda. Mieszkańcy darzą ich ogromnych zaufaniem i sympatią. To
święto to też okazja do rozmowy na temat pracy strażaków. O OSP Stawiguda
opowiedział dowodzący drużyną, Krzysztof Szpera.
-Kto może zostać członkiem
OSP?
Musi to być osoba pełnoletnia,
niepozbawiona praw publicznych. Taki strażak może uczestniczyć w akcjach. Do OSP
może też za zgodą rodziców
wstąpić osoba niepełnoletnia.
Co prawda nie może uczestni-

czyć w akcjach, ale może brać
udział we wszystkich ćwiczeniach i organizowanych wydarzeniach. Zbiórki odbywają
się co piątek o 18. Wszystkich
chętnych zapraszamy.
-Ilu członków liczy OSP w
Stawigudzie?
OSP Stawiguda liczy 50 człon-

ków, najstarszym jest Jerzy Hinzman urodzony 1939
roku (wstąpił do OSP w 1958
roku ), najmłodszym Nikodem
Lejk. W OSP są również 3 kobiety.
-W jakich akcjach OSP bierze udział :
OSP bierze udział we wszyst-

Numerki, które mogą
uratować życie
Gdy jesteś świadkiem wypadku
lub zdarzenia zagrażającemu
życiu lub zdrowiu, nie oglądaj się na innych, tylko natychmiast wezwij pomoc. Nie bądź
tylko biernym widzem - działaj!
Powodzenie każdej akcji ratunkowej, a co za tym idzie życie
i zdrowie osób poszkodowanych zależy od tego, jak szybko
o zdarzeniu powiadomione zostaną odpowiednie służby.
Numer I.C.E lub ICE to skrót
od angielskiego terminu In Case

of Emergency (W nagłym wypadku). Pod hasłem ICE należy zapisać w swojej komórce
numer telefonu do osoby, która
może poinformować ratowników o naszej grupie krwi, chorobach, przyjmowanych lekach
lub poważnych problemach ze
zdrowiem. Wpisanie więcej niż
jednej osoby do takiego kontaktu wymaga następującego
oznaczenia: ICE1 numer telefonu 1, ICE2 numer telefonu 2,
ICE3 numer telefonu 3, itd. Po-

mysł jest łatwy w realizacji, nic
nie kosztuje, a może ocalić nie
jedno życie.
Jacek Kubala, Inspektor
ds. obronnych i OC

kich zdarzeniach. Gasimy pożary, podpalone trawy, sadze w
kominach, wypompowujemy
wodę z piwnic, opanowujemy
wycieki niebezpiecznych substancji, jeździmy do wypadów
drogowych, ale też zabezpieczamy teren podczas procesji z
kościoła. Strażacy z OSP również odwiedzają szkoły i przedszkola, chętnie goszczą dzieci i
młodzież u siebie.
-Jakie jest wyposażenie OSP?
Posiadamy 1 samochód ciężki o

pojemności zbiornika 5500 litrów wody i 1 samochód średni
o pojemności 3500 litrów
wody, zestaw ratownictwa drogowego, autopompę i motopompę, agregat prądotwórczy.
W naszym posiadaniu jest też
bardzo nowoczesny sprzęt:
wykrywacz napięcia, kamera
termowizyjna i detektor wielogazowy i jeszcze wiele różnych przyrządów, które wykorzystujemy w czasie udziału w
akcjach.

Ale w OSP Stawiguda jest też
stół do ping ponga, bilarda,
darty i sala telewizyjna, a w sezonie zimowym 2 razy tygodniu w SP organizowane są treningi piłki siatkowej.
Strażacy słyną z doskonałej
sprawności fizycznej. Swoje
święto postanowili uczcić na
sportowo. Na hali sportowej
odbył się mecz w siatkówkę
strażaków ze stawigudzkich
drużyn. Prezentujemy wyniki
turnieju:
I miejsce - OSP Stawiguda
II miejsce - OSP Bartąg
III miejsce - OSP Gryźliny.
Nikodem Lejk

Turniej Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym
Uczniowie Publicznego
Gimnazjum w Stawigudzie zajęli I miejsce w powiecie w Turnieju Bezpieczeństwo
w Ruchu Drogowym.
Szkołę reprezentowali:
Dominika Hadziewicz,
Nikodem Lejk i Rafał
Wiktorowski pod dowództwem Pani Ewy
Dragun! Na podium stanęli też uczniowie ze stawigudzkiej podstawówki. Etap woje-

żyn. Drużyny reprezentujące powiaty
Warmii i Mazur rywalizowali w konkurencjach takich
jak test z przepisów ruchu drogowego, jazda sprawnościowa rowerem
po miasteczku ruZwycięzcy Turnieju BRD, fot. Gimnazjum
chu drogowego i torze przeszkód oraz
wódzki gimnazjaliści ukończyli udzielanie I pomocy.
Red.
na 7 miejscu, pokonując 14 dru-

Bezpieczny
Przedszkolak

Rada Rodziców stawigudzkiego przedszkola serdecznie zaprasza na festyn Bezpieczny Przedszkolak. Jeśli chcesz zdobyć wiedzę na temat podstawowych zasad zachowania bezpieczeństwa i przy okazji
miło spędzić czas, odwiedź nas 8.06 o godz.15.30.

19 maja 2016 r.

www.stawiguda.pl

Koło Malarskie w Sowie
Pasjonatki malowania ze Stawigudy zaprezentowały
swoje dzieła w olsztyńskiej Galerii Sowa.

Wernisaż malarski
w Galerii Sowa, fot. GOK
Pejzaże, kwiaty, martwa natura
– to ulubione tematy prac, które
powstają pod kierunkiem Bogusławy Masłowieckiej-Miotk
w Gminnym Ośrodku Kultury

w Stawigudzie. Uczestniczki
spotkań to kobiety – pracujące, mające dzieci, zajęte wieloma codziennymi obowiązkami. Traktujemy te zajęcia

jako odskocznię od szarej codzienności – mówi Agnieszka
Frączyk, autorka prac. Pomysł
założenia koła powstał już 6 lat
temu. Poszukiwałyśmy wtedy
sposobu na spędzenie wolnego
czasu, którego wszyscy mamy
tak mało i na sprawienie sobie chociaż odrobiny przyjemności. Aż trudno uwierzyć, że
każda z uczestniczek spotkań
jest zupełną amatorką, bez wykształcenia plastycznego. Początki były trudne – każda z
nas uczyła się malować od podstaw – dodaje Agnieszka Frączyk. Prace stawigudzkich
artystek prezentowane są na lo-

kalnych wystawach, imprezach
organizowanych w Gminie. Jolanta Wojnicz, jedna z uczestniczek spotkań, ma na koncie
nagrodę – II miejsce konkursie
„Kobiece Impresje” organizowanym w Dywitach. Czasami
udaje się też wystawić obrazy
dla szerszej publiczności, tak
jak teraz w Galerii Sowa w
Olsztynie. Na spotkanie do Galerii przybyli artyści i ich goście – rodzina, przyjaciele i miłośnicy ich sztuki. Przy lampce
goście oglądali obrazy, podziwiając kunszt malarski stawigudzianek. Spotkanie uświetnił
również występ chóru Legenda
– tym razem stawigudzkich miłośników muzyki chóralnej.
Aleksandra Grabowska

W gminie
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Zapisz się na Warmińsko
- Mazurskie Warsztaty Muzyczne
Fanów bluesa powinny zainteresować I Warmińsko-Mazurskie Warsztaty Muzyczne w malowniczych
okolicznościach przyrody: w
Ośrodku Wypoczynkowym
“Kormoran” w Mierkach.
W klasie gitary wykładać
będą Jacek Jaguś oraz Bartek
Hołownia. Klasę harmonijki
ustnej zapewnią niezawodni:
Bartosz Łęczycki oraz Roman Badeński. W klasie gitary basowej nauczać będzie
Tomasz Imienowski.
Tak znakomity skład wykładowców zapewnia niesamowite przeżycia oraz

gwarantuje wysoki poziom
merytoryczny zajęć. Jeśli
się jeszcze wahacie to, podpowiadamy, że codziennie
oprócz 5 godzin zajęć jest
przewidziane Jam Session.
Termin: 16 -19 czerwca 2016
Miejsce: Ośrodek Wczasowy
“Kormoran” w Mierkach
Cena: 650 zł ( 4 dni zajęć,
noclegi, 3 posiłki dziennie,
jam session)
Organizatorem warsztatów
jest Stowarzyszenie “Młody
Bartąg”, zapisy i szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 492 600 lub
e-mail: ad@pirs-bis.pl

Zaproszenie „Pod Brzozę” na Poloneza czas zacząć
Festiwal Teatrów Amatorskich
Stowarzyszenie Teatr Prawie Dorosły już dziś zaprasza Państwa na XI Festiwal Teatrów Amatorskich
“Pod Brzozą”.

Bal Gimnazjalisty za nami.
2 maja młodzież ze stawigudzkiego Gimnazjum
uczestniczyła w zorganizowanym dla nich przez
rodziców i pracowników
szkoły balu.

W tym roku scena w Bartągu
będzie wypełniona artystami,
których miłość do teatru, realizowanej pasji płynie prosto z
serca. Planujemy około pięciu
występów grup teatralnych, artystycznych. Nie zabraknie rozrywki dla najmłodszych i domowych smakołyków, które
rozpieszczą Wasze podniebienia. Wisienką na torcie będzie
występ muzyka, kompozytora, wokalisty, autora tekstów -

Ten bal to już tradycja. Od wielu
lat na hala sportowa na kilka godzin zmienia się w salę balową.
Piękne stroje, podniosła atmosfera, kwiaty, łzy wzruszenia rodziców i nauczycieli – taka atmosfera zwykle panuje na balu.
Podobnie było teraz. Uroczystośc rozpoczęła się od zaprezentowania przez gimnazjalistów tradycyjnego poloneza.
Gromkie brawa rodziców były
dla nich najlepszą nagrodą za

Teatr Prawie Dorosły, fot.TPD
Jacka Stęszewskiego! (godz. 21)
Na scenie będzie można obejrzeć spektakle Teatru Na Jedną
Chwilę (Grazym), Teatr Nieskromnego i Białego Teatru
(Olsztyn), Grupy La Truppa

(Szczytno).
O godzinie 16 scena otwarta jest
dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rusi. Serdecznie zapraszamy.
Michał Rzeszutek

godziny przygotowań i tremę.
Potem prawdziwa sesja zdjęciowa – niemal ostania w naszej
szkole.
Kiedy trema i podniosły nastrój
minął, a żołądki napełniły się
pysznościami przygotowanymi
przez rodziców, młodzież ruszyła do tańca.

Powoli żegnamy się z naszą
szkołą – mówi Joanna Iwicka,
jedna z trzecioklasistek. Czujemy trochę żalu. Dobrze nam
tu. Ale czas na zmiany. Myślę,
że jesteśmy gotowi do rozpoczęcia nowego etapu w naszym
życiu.
Wiktor Mackiewicz

Oto tegoroczni szczęśliwcy:
Kategoria: I-III: Stanisław Kisiel z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Stawigudzie
Kategoria: IV-VI: Julia Kaczyńska ze Szkoły Podstawowej

w Purdzie
Kategoria: gimnazjum: Anna
Nawacka ze Społecznego Zespołu Przedszkolno- Szkolnego
101 w Olsztynie
Opracowała Kinga Żochowska

Łączy ich miłość do piosenki

Spotkania Wokalne Kamerton 2016
25.04.2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie odbyły się XII Stawigudzkie spotkania wokalne
Kamerton 2016.
Kamerton to najstarsza impreza organizowana przez
GOK. Pierwszy konkurs odbył się w 1994 roku. Przez
ten okres było kilka lat przerwy, dlatego była to dopiero 12
edycja. Konkurs od lat cieszy
się dużym zainteresowaniem i
przyciąga co roku rzesze młodych artystów. W tym roku
przesłuchania były bardzo różnorodne. Przez 5 godzin zaprezentowało się ponad 50 wyko-

nawców z Barczewa, Bartąga,
Gryźlin, Mierek, Olsztyna,
Olsztynka, Purdy, Sząbruka i
Waplewa.
Kamerton rozgrywany jest
w czterech kategoriach. Jako
pierwsze na scenie pojawiły się
przedszkolaki ze Stawigudy i
Bartąga. Zapewniły one pozostałym uczestnikom masę pozytywnej energii oraz uśmiechy na twarzy. Ta grupa nie
była oceniana, wszyscy uczest-

nicy tradycyjnie zostali nagrodzenie wyróżnieniem i podziękowaniem za ogromną dawkę
wzruszeń i radości.
Następnie prezentowały się
klasy I-III oraz IV-VI. W obu
kategoriach walka była bardzo
wyrównana, zwłaszcza w starszej grupie, gdzie uczestników
było ponad 20. Na koniec rywalizowali uczniowie z gimnazjów, zachwycając wszystkich
ekspresją i perfekcją wykonań.
Z roku na rok poziom naszego
gminnego konkursu nieustanie
wzrasta. Znaczy to, że zdobycie pierwszego miejsca staje

się dużym osiągnięciem, a jury
ma bardzo trudne zadanie przy
wyborze zwycięscy.

Kamerton 2016, fot. UG
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RekreAKCJA ruszyła
RekreAKCJA
zaprasza

Rajd rowerowy, fot. RekreAKCJA

Rajd rowerowy, fot. RekreAKCJA
Sezon rekreacyjny zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie
oficjalnie został otwarty! W sobotę 7 maja 2016 r. odbyła się pierwsza rodzinna wycieczka rowerowa. Ponad stu miłośników rowerowych wycieczek w różnym wieku,
wszyscy młodzi duchem, z Olsztyna, Rusi, Gryźlin, Stawigudy oraz innych miejscowości z Gminy spędziło wspólnie w otoczeniu pięknych lasów kilka godzin.
Trasa liczyła 16 km, prowadziła
po malowniczych, mało znanych ścieżkach aż do szkółki
leśnej należącej do Nadleśnictwa Nowe Ramuki. Rowerzyści
pod kierunkiem Mirosława Arczaka w wolnym tempie zmierzali do celu, obserwując budząca się do życia przyrodę. W
trakcie krótkich postojów przewodnik PTTK Mariusz Moritz
opowiadał o nieznanym obliczu
warmińskich lasów, o historii ich
powstania i o ludziach, którzy
kiedyś tu zamieszkiwali.
Na półmetku w szkółce miła niespodzianka – ognisko z kiełbaskami i pyszne ciasto. Głodnych
i zmęczonych rowerzystów nie
trzeba było długo namawiać do
skosztowania smakołyków.
Ale to nie koniec atrakcji przygotowanych przez organiza-

torów. Na młodych uczestników czekały jeszcze konkursy.
Pierwszy skierowany był do najmłodszych uczestników. Ich zadanie polegało na rozpoznaniu
głosów ptaków – udało się odróżnić sowę od skowronka, żurawia, kukułki … Nieźle Maluchy. Rowerowy tor przeszkód
okazał się wyzwaniem dla wielu
uczestników. Główną nagrodę
zdobył bezkonkurencyjny Nikodem Lejk ze stawigudzkiego
gimnazjum– powiatowy mistrz
w Turnieju BRD. Pomysłodawcą trzeciego konkursu był
Piotr Różański – leśniczy z Nadleśnictwa Nowe Ramuki. Wiedza o okolicznych lasach zagwarantowała zdobycie ciekawych
upominków. Organizatorzy
przygotowali jeszcze wiele upominków dla uczestników rajdu.

Na zakończenie wylosowali
szczęśliwych posiadaczy rowerowych gadżetów i innych suwenirów.
To była wycieczka na prawdziwe
102! Mieliśmy dokładnie tyle rowerów, tylu uczestników i tyle
uśmiechów na ich twarzach :)
Skrócenie dystansu do 15 km i
zaproszenie do udziału uczniów
szkoły podstawowej i gimnazjum
okazało się strzałem w dziesiątkę, ponieważ właśnie młodzi
rowerzyści stanowili najliczniejszą grupę – czytamy wpis jednego z wiernych uczestników,
„Dziadka” na portalu społecznościowym.
Wiemy już, że Ewelina Sugajska
z RekreAKCJI szykuje dla pasjonatów kolejne atrakcje. Warto
z nich skorzystać.
Aleksandra Grabowska

Tomaszkowo na sportowo
W sobotę 30.04.2016 roku na boisku przy świetlicy “Dom Warmiński” w odbyła się
impreza sportowa pt. “Tomaszkowo na sportowo”. Organizatorem wydarzenia było
Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa i Jakości Życia Mieszkańców
Tomaszkowa “Lepsze Tomaszkowo” i Rada Sołecka.
Celem imprezy była integracja mieszkańców sołectwa oraz
ich miłośników z Olsztyna i
Bartążka. Wydarzenie skupiało
się głównie na emocjonujących rozgrywanych piłki nożnej. Przystąpiły do nich cztery
drużyny dziewcząt ze Stomilu
Olsztyn, po dwie w przedziale
wiekowym 6 - 8 lat oraz 16 18 lat. W meczu brała również
udział drużyna z Bartążka. No i
oczywiście nie zabrakło drużyn
gospodarzy, które bardzo dzielnie grały, a nawet odnosiły zwycięstwo nad wyszkolonymi zawodnikami z Olsztyna. Jedną z

atrakcji sobotniego popołudnia
była możliwość zagrania przeciwko polskim gwiazdom piłki
nożnej, dawnym zawodnikom
Stomilu Olsztyn - Adriana Mierzejewskiego i Pawła Głowackiego. Na najlepszych zawodników z poszczególnych drużyn
czekały oczywiście nagrody. Na
przybyłych gości czekały również pokazy szermierki.
Uczestnicy imprezy mieli
szansę obejrzeć z bliska samochody wyścigowe. Tradycyjnie
dzieci mogły przejechać się na
kucyku z pobliskiej stajni Syriusz. Był również ciepły po-

częstunek przygotowany przez
mieszkańców i pieczone kiełbaski. Cała impreza nie wypadłaby pomyślnie, gdyby nie
sponsorzy: Urząd Gminy Stawiguda, sklep Lewiatan, Tymbark
Olsztynek, Bruno Taffi, Bolero,
Karczma W Stodole oraz Piekarnia GS Jonkowo.
Serdecznie zapraszamy na następną imprezę sportową w
okresie letnim, na której będą
rozegrane rozgrywki piłki siatkowej dla młodzieży i dorosłych oraz rozgrywki badmintona dla dzieci.
Marta Lejman

20.05., godz.17.30 – bezpłatne zajęcia Zumby na hali sportowej Publicznego
Gimnazjum w Stawigudzie.
4.06. – VIII Rajd Rowerowy Gościńcem Niborskim, w programie ciekawostki
przewodnika PTTK, ognisko, bufet, konkursy z nagrodami.
26.06. – rodzinna wycieczka rowerowa na rozpoczęcie wakacji, tradycyjnie z
przewodnikiem PTTK, konkursami i poczęstunkiem.
3-4. 07. – rowerowe podchody w dwóch wariantach – rodzinnym i zaawansowanym. Dla zwycięzców nagrody.
Szczegóły na fb RekreAKCJI i u Eweliny Sugajskiej, tel. 509 757 294

