Witamy w gminie Stawiguda

deutsche Version
HERZLICH WILLKOMMEN IN DER GEMEINDE STAWIGUDA
Die Gemeinde ist wegen ihrer schönen Landschaft und des besonderen lokalen Charmes bekannt. Dies ist
durch die abwechslungsreiche Gebietsgestaltung, die verschiedenartige Flora, die Besonderheiten der
Natur und die ausgedehnten Kiefern- und Fichtenwaldkomplexe bedingt, die ein ganz besonderes
Mikroklima schaffen.
Naturreservat
Das Gemeindegebiet ist Teil des ökologischen Schutzgebietes, das vom Einzugsgebiet des Flusses Pasłęka
und des Sees Wulpińskie, Wymój und Pluszne, dem Einzugsgebiet von Łyna und den Seen Bartąg,
Kielarskie, Ustrych und Łańskie sowie den urwaldartigen Waldkomplexen gebildet wird. Stawiguda liegt
zwischen großen Waldflächen, die 54 % der Gesamtfläche einnehmen. Besondere Aufmerksamkeit
verdient das Naturreservat „Las Warmiński” im oberen Lauf des Flusses Łyna, gegründet im Jahr 1982 zur
Erhaltung der für Ermland charakteristischen Wald- und Wasserkomplexe mit reichem Vorkommen von
Pflanzen-, Tier- und Vogelarten. Das Reservat umfasst 1798,2 ha auf dem Gebiet der Gemeinden Purda
und Stawiguda. In der Gemeinde gibt es außerdem auch einige Hügelgräber von vor 2300 Jahren.
Malerische Seen
Die Gemeinde hat die größte Seenfläche im Landkreis – 13,7 % nehmen die Gewässer ein. Der ganze Stolz
von Stawiguda sind die drei großen und sehr sauberen Seen Łańskie (1042,3 ha), Pluszne (903,3 ha) und
Wulpińskie (anders auch Dorotowskie oder Tomaszkowskie 706,7 ha). Der See Wulpińskie ist einer der
schönsten und gleichzeitig tiefsten Seen in Ermland und Masuren. Seine Tiefe reicht bis 54,6 m. Von
südlicher Seite wird er von einer Krone aus malerischen steilen Stirnmoränenhügeln umrandet, entlang der
südlichen Ufer zieht sich eine Schnur von zahlreichen Inseln. Nur etwas weniger tief sind die Seen: Łańskie
(53,8 m) und Pluszne (52 m).
Drei Gründe, für die sich ein Besuch in unserer Gemeinde lohnt:
1. Ländliche Gebiete mit Wäldern und Seen, die alternative Erholungsmöglichkeiten und ökologische
Sicherheit bieten.
2. Gastfreundschaft der Einwohner der Gemeinde Stawiguda.
3. Gute Verkehrsverbindung zu uns – auf der Schnellstraße.
Bürgermeisterin – Irena Derdoń
Gesamtfläche – 222,52 ha
Wälder und Waldgrundstücke – 54%
landwirtschaftliche Nutzflächen – 23%
Bevölkerung – 6440

Gmina słynie z pięknych krajobrazów i wyjątkowej urody miejsc. Wpływa na to urozmaicona rzeźba terenu,
różnorodna roślinność, osobliwości przyrody oraz rozległe kompleksy lasów sosnowo-świerkowych, które
wytwarzają specyficzny mikroklimat.

Rezerwat przyrody
Obszar gminy jest objęty ekologicznym systemem obszarów chronionych, który tworzą zlewnia Pasłęki z
jeziorem Wulpińskim, Wymój i Plusznym, zlewnia Łyny z jeziorami Bartąg, Kielarskim, Ustrychem i Łańskim
oraz kompleksy lasów o charakterze puszczańskim. Stawiguda leży wśród dużych kompleksów leśnych,
które zajmują 54 % powierzchni. Na szczególną uwagę zasługuje rezerwat przyrody „Las Warmiński” w
górnym brzegu Łyny, ustanowiony w 1982 roku, dla zachowania charakterystycznych dla Warmii zespołów
leśnych i wodnych z całą obfitością roślinności, zwierząt i ptactwa. Rezerwat obejmuje 1798,2 ha na
terenie gmin Purda i Stawiguda. W gminie znajduje się też kilka kurhanów sprzed 2300 lat.
Malownicze jeziora
Gmina ma największą tzw. jeziorność w powiecie &#8211; 13,7 % zajmują wody. Dumą Stawigudy są trzy
duże i bardzo czyste jeziora Łańskie, (1042,3 ha), Pluszne (903,3 ha) i Wulpińskie (zwane też Dorotowskim
lub Tomaszkowskim 706,7 ha). Wulpińskie jest jednym z najpiękniejszych, a zarazem najgłębszych jezior
na Warmii i Mazurach. Jego głębokość sięga 54,6 m. Od południa okala je korona malowniczych stromych
wzgórz moreny czołowej, wzdłuż południowych brzegów ciągnie się sznur licznych wysepek. Tylko trochę
płytsze są jeziora: Łańskie (53,8 m) oraz Pluszne (52 m).
Trzy powody, dla których warto odwiedzić naszą gminę to:
1. Wiejskie tereny z lasami i jeziorami, które są alternatywą dla odpoczynku, źródłem bezpieczeństwa
ekologicznego.
2. Gościnność mieszkańców gminy Stawiguda.
3. Dobra komunikacja do nas &#8211; trasą szybkiego ruchu.
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Wójt Gminy Stawiguda &#8211; Michał Kontraktowicz
Obszar gminy &#8211; 222,52 ha
Lasy i grunty leśne &#8211; 54%
Użytki rolne &#8211; 23%
Ludność &#8211; 6440

Urząd Gminy w Stawigudzie
11-034 Stawiguda
tel. +48 89 512 64 75
fax. +48 89 512 69 10
stawiguda@stawiguda.com.pl
www.stawiguda.com.pl
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