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„Pomoc dla powiatu”
Na prośbę władz powiatu sztumskiego Gmina Sztum przystąpiła jako
partner do projektu „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych
w ZS w Sztumie i w ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości
edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim”.
Taką decyzję podjęli radni na sesji 30 czerwca br. na wniosek burmistrza Leszka
Tabora. O dofinansowanie tak ważnego dla tych szkół projektu powiat będzie
się starał ze środków Unii Europejskiej. Przewiduje on termomodernizację
i remont bardzo już wyeksploatowanych budynków oraz doposażenie
pracowni zawodowych, laboratoriów językowych.
Udział gminy w tym projekcie pozwoli na uzyskanie przez powiat wyższej
punktacji przy ocenie, a tym samym zwiększy szansę na uzyskanie
dofinansowania.
Gminie bardzo zależy na remoncie tych szkół, wyposażenie
w nowoczesne pomoce naukowe, gdyż przyczyni się to do podniesienia,
jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie
sztumskim. Gmina zaoferuje dofinansowanie w wysokości 550 tys. zł, które w
85% może być zrefundowane z Unii Europejskiej.

W numerze:
Oferta edukacyjna
Gimnazjum Nr 1 im. Jana
Pawła II w Sztumie oraz
Gimnazjum z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 2 w
Czerninie

●

gospodarczy w kraju
●Kryzys
utrudnia realizację zdań przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie

NAGRODY BURMISTRZA DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
- w dniu 15 czerwca 2009 roku w salach sztumskiego zamku odbyło się wręczenie Nagród
Burmistrza dla najlepszych nauczycieli i uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum. Tradycyjnie,
uroczystość prowadzona przez Sztumskie Towarzystwo Oświatowe, jest zorganizowana w czerwcu,
tuż przed zasłużonym letnim wypoczynkiem laureatów. Uroczystość zgromadziła nagrodzonych,
rodziców i władze samorządowe. Po powitaniu zgromadzonych gości przez Prezesa Stowarzyszenia
Pana Dariusza Szewczaka głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Pan Leszek Tabor. Burmistrz
nie krył zadowolenia i dumy. Mówił, że nagrodzeni są chlubą dla ziemi sztumskiej, podkreślał że
wielu uczniów odnosiło sukcesy w kilku dziedzinach.
cd. str 2

kosztuje
● Profilaktyka
- Apel Burmistrza i Rady
Miejskiej w Sztumie

●

Co słychać w naszej szkole?
- działalność Gimnazjum Nr 1
w Sztumie: konkursy, wyjazdy,
wymiany młodzieży

Powitanie gości przez Prezesa Stowarzyszenia Pana Dariusza Szewczyka
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NAGRODY BURMISTRZA DLA UCZNI I NAUCZYCIELI cd.
Wreszcie nadeszła najważniejsza część uroczystości.
Wręczenie nagród dla uczniów i nauczycieli oraz
pamiątkowych listów gratulacyjnych dla rodziców
uzdolnionych dzieci. Wśród wyróżnionych znaleźli
się laureaci konkursów, olimpiad i imprez sportowych
na szczeblu wojewódzkim i ogólnokrajowym. W tym
roku lista nagrodzonych była wyjątkowo długa – mówi
Dariusz Szewczak – nagrodzono 58 uczniów, całą klasę ze
sztumskiego Gimnazjum oraz 15 nauczycieli. Nagrodzeni
odnosili sukcesy m.in. w dziedzinie historii, języków obcych,
matematyki i sportu.
Imprezie
towarzyszyła
prezentacja
multi-medialna
nagrodzonych oraz część artystyczna przygotowana przez
młodzież Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II pod opieką
Pani Marzeny Chrześcijańskiej. Nie obyło się również bez
słodkiego poczęstunku na zakończenie uroczystości.
Nagrody otrzymali:
Gimnazjum Nr 1 w Sztumie
Uczniowie: Łukasz Ruczyński, Magdalena Suliborska,
Karolina Mickiewicz, Dorota Sztejner, Estera Tkaczyk, Piotr
Janiszek, Jakub Borko, Kacper Fijałkowski, Milena Sikorka,
Berenika Ryszkowska, Paulina Sigowska, Daniel Robak,
Kamil Zdziennicki, Nicol Prądzyńska, Natalia Wiklandt, Anna
Dominikowska, Kamila Paluch, Alicja Bogdańska, Daniela
Szpaczyńska, Magdalena Langowska, Marcin Żołdowicz,
Adrianna Śnitko, Karolina Lewowicka, Elwira Lewowicka,
Marcin Wesołowski, Konrad Wujowski, Jakub Domrzalski,
Maciej Ruczkowski, Piotr Kalinowski, Mateusz Kowal, Kacper
Maciąg, Sebastian Jordan, Kacper Rogacki, Jan Skrzypkowski,
Aleksandra Troll, Dawid Helowicz, Arkadiusz Mankowicz,
Agnieszka Podlewska, Magdalena Sanewska, Magdalena
Kułaga, Agata Olszewska, Jarosław Sobiesiak, Martyna
Stawarka, Klasa I E
Nauczyciele: Wioletta Konkol, Eugeniusz Richert, Aleksandra
Budzowska, Eleonora Karzarnowicz, Ludmiła Zdziennicka,
Rafał Zdziennicki, Alina Winkiel, Adam Szpalerski, Mirosław
Zarański, Anna Zdziennicka
Zespół Szkół w Czerninie
Uczniowie: Michał Sztandarki, Monika Białek, Anna
Tucholska, Mateusz Węcławowicz, Piotr Kanarek, Jakub
Grucelski, Patrycja Kostek, Andrzej Rogiewicz,
Nauczyciele: Mirosława Sztandarska, Beata Kuleczka, Iwona
Gackowska
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie
Uczniowie: Michał Kopecki, Nina Mazurewicz, Marta
Zarańska
Nauczyciele: Bartosz Mazerski
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Uczniowie: Wiktoria Hennoszczenko, Monika Cegłowska,
Agnieszka Homa
Nauczyciele: Jolanta Bala
Zespół Szkół w Gościszewie
Uczniowie: David Berg

Łukasz Ruczyński odbiera nagrodę Burmistrza Sztumu

Wręczenie nagrody Magdalenie Suliborskiej

Najlepszy absolwent gimnazjum w gminie i powiecie sztumskim
– Kamil Zdziennicki.
Źródło fot. Piotr Szymański

Najlepszy absolwent gimnazjum w gminie i
powiecie sztumskim – Kamil Zdziennicki
Rozmowa
Prezesa
Sztumskiego
Towarzystwa
Oświatowego Dariusza Szewczaka z Kamilem
Zdziennickim – nagrodzonym Nagroda Burmistrza.
- Kamil Zdziennicki, uczeń klasy 3 e Gimnazjum nr 1
im. Jana Pawła II w Sztumie – najlepszy absolwent
gimnazjum w gminie i w powiecie. Po 50 punktów z części
humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej, 48
punktów z języka obcego na egzaminie gimnazjalnym.
Bardzo długa lista osiągnięć w konkursach na etapie
powiatowym, rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim,
międzynarodowym. Które z nich cieszy cię najbardziej?
- W II klasie zostałem laureatem Wojewódzkiego Konkursu
Geograficznego i Wojewódzkiego Konkursu Historycznego,
tym samym uzyskałem zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego
z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej.
Dzięki temu w następnym roku mogłem poświęcić czas
innym zainteresowaniom.
- Mówi się, że „ sukces ma wielu ojców”. Twoje zwycięstwa
to przede wszystkim praca, wytrwałość i?
- Upór, determinacja, chęć osiągnięcia postawionego przez
siebie celu. W każdej dziedzinie nauki na pewno pomaga
łatwość przyswajania wiedzy oraz zainteresowania.
- Czy jest ktoś, kogo uznałbyś za współtwórcę swoich
sukcesów?
- W ogromnej mierze to, jaki jestem, zawdzięczam moim
rodzicom. Dzięki nim poznawałem świat i odkrywałem
jego tajemnice. Miałem również wielu takich nauczycieli,
którzy umieli zmotywować mnie do podejmowania coraz
to nowych działań. Na pewno zawsze będę pamiętał moją
nauczycielkę historii, panią Eleonorę Karzarnowicz. Potrafiła
mnie przekonać, że historia to wyjątkowa dziedzina nauki.
- Kiedy przeglądam listę twoich osiągnięć, dostrzegam
w niej sporą różnorodność: historia, matematyka,
informatyka, fizyka, geografia, biologia, ekologia, język
angielski, a nawet ortografia. Która z tych dyscyplin jest
ci najbliższa?
- Najbliższa jest mi biologia, bo za ścianą mojego pokoju
(śmiech) [mama - nauczycielka biologii]. A tak poważnie,
najciekawsze wydają mi się geografia i historia. Atlas
geograficzny był dla mnie najciekawszą bajką dzieciństwa, a
sławne bitwy zawsze mnie fascynowały.
- Jest taka, w której sukcesy przychodzą ci trudniej?
- Niechęć do wypracowań z polskiego pozostała mi do dziś,
jedynie pociąga mnie literatura fantasy.
- Już wkrótce odbierzesz świadectwo ukończenia szkoły,
w której uczyłeś się 3 lata. Jak wspominasz ten czas?
- Zanim rozpocząłem naukę w gimnazjum, usłyszałem wiele
różnych opinii o nim. Mnie podobało się tu. Jestem jednym
ze szczęśliwców, którzy doczekali się nowoczesnej szkoły.
Wiele czasu spędzałem na szkolnym boisku, w hali, na
siłowni. Na pewno będę tu nadal często przychodził. Może
to się wydawać dziwne, ale był to dla mnie, mimo wszystko,
beztroski okres. Nauka przychodziła mi łatwo, więc mogłem
poświęcać czas na przyjemności.
- Gdybyś mógł cofnąć czas i rozpoczynałbyś naukę w
gimnazjum, zmieniłbyś coś?
- Tak. Gdybym był znów w pierwszej klasie, na pewno
przystąpiłbym do konkursów przedmiotowych z większym
zaangażowaniem, bo dziś wiem, że naprawdę warto.
- Gimnazjum – ten etap w twojej edukacji dobiega końca.
Co dalej?

- Wakacje. Po wakacjach, mam nadzieję, będę uczniem
Liceum Ogólnokształcącego w Sztumie.
- Wiem, że już w ubiegłym roku dyrekcja gdyńskiej
„trójki” proponowała ci naukę w tej renomowanej
szkole. Nie dałeś się skusić?
- Wiedzę z przedmiotów, które mnie interesują, mogę z
powodzeniem poszerzać w moim rodzinnym mieście. Lubię
je i póki co, nie chciałbym stąd wyjeżdżać.
- Życzę ci więc udanych wakacji i spełnienia oczekiwań.
Dziękuję, że zechciałeś poświęcić swój czas na naszą
rozmowę.
- Ja również dziękuję.

Od 1 czerwca zmiany dla
pasażerów komunikacji miejskiej.
W związku z uchwałą Rady Miasta Malborka o zaprzestaniu
obsługi komunikacyjnej miasta i gminy Sztum Burmistrz
Malborka oraz Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
wypowiedzieli porozumienie i umowę o wspólnej realizacji
komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu
zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Sztum ze skutkiem
prawnym na dzień 31 maja 2009 roku. Tego dnia wygasa
też wypowiedziana przez MZK Malbork sp. z o.o. umowa z
Gminą Sztum na świadczenie usług komunikacyjnych na
obszarze Miasta i Gminy Sztum.
Od 1 czerwca br. obsługę komunikacyjną łączącą powiaty
sztumski i malborski przejmie nowy, prywatny przewoźnik
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe LATOCHA Tomasz
Latocha. Komunikacja prowadzona będzie na zasadach
komunikacji zamiejskiej. W związku z tym dla pasażerów
nie będzie ulg lokalnych ustalanych przez Radę Miasta
Malborka – przewoźnik stosować będzie tylko ulgi
ustawowe. Dotychczas na podstawie porozumienia i umowy
Gmina Sztum zwracała firmie MZK w Malborku koszty
związane ze stosowaniem ulg lokalnych. Bez porozumienia
międzygminnego firma Latocha może świadczyć usługi
tylko na zasadach komunikacji zamiejskiej, gmina Sztum
nie może żądać od nowego przewoźnika stosowania
dodatkowych ulg lokalnych ani ich dofinansowywać.
Przewozy odbywać się będą na liniach Czernin Osiedle
– Malbork Dworzec PKP, Nowy Targ – Czernin – Sztumskie
Pole. Na linii Czernin Osiedle – Malbork Dworzec PKP
dodano nowy przystanek Czernin Osiedle zlokalizowany
przy ulicy Akacjowej w Czerninie. W nowym rozkładzie
jazdy obowiązującym od 1 czerwca 2009 roku ilość
kursów jest porównywalna z wykonywanymi przez MZK
Malbork. Tutejszy Urząd na bieżąco przekazywał nowemu
przewoźnikowi uwagi mieszkańców w sprawie godzin
kursowania autobusów.
Ceny biletów zróżnicowane są w zależności od ilości
przejechanych kilometrów /długości trasy/. Osoby
posiadające bilety miesięczne będą mogły przesiadać
się na obu trasach bez potrzeby zakupu nowego biletu.
Od 1 czerwca b.r. sprzedaż biletów prowadzona będzie
bezpośrednio u kierowcy oraz w punkcie sprzedaży na
terenie dworca PKP w Malborku.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące nowej obsługi
komunikacyjnej można kierować do
Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego „LATOCHA”
Tomasz Latocha 83-120 Subkowy,
Wielogłowy ul. Gdańska 8
tel./fax 058 536 66 05 lub tut. Urzędu.
Rozkład jazdy i cennik biletów dostępny na stronie www.
sztum.pl
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Wizyta byłych mieszkańców

POCIĄGI NAD MORZE

30 i 31 maja przebywała w Sztumie grupa 50 byłych mieszkańców Ziemi Sztumskiej, obecnie mieszkających w Niemczech.
Spotkania tego środowiska odbywają się co 2 lata. To zaplanowano w Sztumie na prośbę Alfonsa Targana, który po wielu
latach pożegnał się z funkcją Przewodniczącego Stowarzyszenia Heimatkreis Stuhm.
W związku ze zbliżającą się 70 rocznicą wybuchu II wojny światowej symboliczną wymowę miało wspólne złożenie kwiatów
przez gości z Niemiec, członków Stowarzyszenia Ludności Pochodzenia Niemieckiego Powiatu Sztumskiego oraz burmistrza
Leszka Tabora i radnych Krzysztofa Cioska oraz Andrzeja Babieczko pod tablicami na dawnym cmentarzu przy ulicy Kochanowskiego, upamiętniającymi pochowanych tam ewangelików i katolików oraz pod pomnikiem „Rodła” w Sztumie
upamiętniającym zamordowanych przez hitlerowców Polaków walczących o polskość na Ziemi Sztumskiej.
Program wizyty dawnych sztumian obejmował również odsłonięcie na Placu Wolności tablicy upamiętniającej tragiczną
śmierć w czerwcu 1929 roku mistrza świata w lotach szybowcowych Ferdynanda Schultza oraz okolicznościowe spotkanie
wssali powiatowej przy szpitalu. Pobyt gości uświetniła także uroczysta kolacja w salach zamku.

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie oraz Arriva PCC wraz
zsPomorskim Towarzystwem Miłośników Kolei Żelaznych
(PTMKŻ) z przyjemnością informują o uruchomieniu
wakacyjnego pociągu nad morze!! Pociąg będzie kursował
we wszystkie soboty od 4 lipca do 29 sierpnia, na trasie
Grudziądz - Kwidzyn - Sztum - Malbork - Nowy Dwór Gdański
- Stegna.
Połączenie to będzie znakomitą atrakcją turystyczną - nad
morze dotrzemy m.in. odcinkiem Szymankowo-Nowy
Dwór Gdański, reaktywowanym po 20 latach dzięki pasji
i zaangażowaniu miłośników kolei aktywnie wspieranych
przez samorządy. W Nowym Dworze następować będzie
przesiadka z klasycznych pociągów na unikalną kolejkę
wąskotorową do Stegny i Sztutowa (najsłoneczniejszych
kurortów nad polskim morzem).
Pociąg nad morze jest również świetną alternatywą dla
zakorkowanych w wakacje dróg wiodących ku Mierzei
Wiślanej. Ceny biletów są także bardzo konkurencyjne
wsstosunku do pozostałych środków transportu.
Połączenia uruchomione są pod patronatem Marszałka
Województwa Pomorskiego oraz dzięki wsparciu
i zaangażowaniu samorządów m.in. Samorządu
Sztumskiego.

Uroczyste składanie kwiatów pod Pomnikiem "Rodła" w Sztumie

Okiem Burmistrza - „Opamiętajmy się”

Zniszczone miejsce wypoczynku przy jeziorze Parleta
Przerażająca jest skala wandalizmu w naszej gminie. Psucie,
zaśmiecanie, przejawy zwykłej głupoty są coraz częstsze.
Nie ma tygodnia, żebyśmy nie mieli informacji o kolejnych
zniszczeniach. Informują o nich mieszkańcy w rozmowach, na
forach internetowych oraz służby komunalne i porządkowe.
Dewastowane są znaki drogowe, słupki uliczne, kosze na
śmieci, ławki. Ostatnim „dokonaniem” są spalone urządzenia
w bardzo często odwiedzanym przez mieszkańców miejscu
rekreacji za cmentarzem nad jeziorem Parleta. Wyrośnięta
młodzież niszczy na placach zabaw wyposażenie przeznaczone
dla małych dzieci, gdyż urządzenia te nie są przystosowane
do takiego wzrostu i wagi. Po każdym weekendzie nie
można poznać ścieżki wokół Jeziora Sztumskiego, tak
bardzo jest zaśmiecona. Czy młodzież, łuskając słonecznik
na przystankach autobusowych, musi resztki wyrzucać na
chodnik?. Czy w swoich mieszkaniach też tak postępują?
Ostatnio Dyrekcja Lasów Państwowych zamknęła parking
leśny w Koniecwałdzie, uznając, że jest to jedyne wyjście
zzssytuacji. Leśnicy poddali się, gdyż z tego parkingu zrobiono
wysypisko śmieci. Teraz ludzie zaśmiecają inne leśne parkingi.
Straż Miejska złapała już paru „śmieciarzy”, podrzucających
swoje odpady (niektórzy z szacownych, nie należących do

Śmieci w sztumskich lasach
biednych, rodzin), ale to tylko plaster na bardzo poważną
chorobę powszechnego wandalizmu i zaśmiecania.
Zwracam się z prośbą do mieszkańców. Podziwiając piękno
przyrody, korzystajmy z urządzeń do rekreacji i zabawy, ale
szanujmy je. Nie niszczmy, ponieważ nie są to jednorazówki.
Naprawa kosztuje nas wszystkich, bo także na ten cel są
przeznaczane nasze podatki. A przecież ciągle wracamy
do tych miejsc, więc zostawmy je w należytym porządku i
stanie.
Reagujmy także
na wandalizm, informując służby
porządkowe (przecież prawie każdy ma telefon komórkowy,
a na Komendzie Policji są całodobowe dyżury). Porozmawiam
z Komendantem Powiatowym Policji, żeby policjanci szybko
reagowali na takie wezwania. Uczulę także Straż Miejską.
Postawimy więcej „idiotoodpornych” koszy, ale bez zmiany
mentalności wiele nie zdziałamy.
Leszek Tabor
Burmistrz Sztumu

Profilaktyka kosztuje - Apel Burmistrza i Rady Miejskiej w Sztumie
29 maja 2009 roku podczas sesji Rady Miejskiej Burmistrz
Sztumu Leszek Tabor zwrócił się do radnych z prośbą
ooswspólne wystąpienie z apelem do Minister Zdrowia Ewy
Kopacz o wpisanie szczepionki stosowanej wsprofilaktyce
raka szyjki macicy na liście leków refundowanych w
najbliższej, planowanej na 2009 rok aktualizacji listy
leków refundowanych bądź wpisanie szczepienia jako
bezpłatnego do obowiązkowego kalendarza szczepień dzieci
ismłodzieży. Na podstawie informacji o uwarunkowaniach
przeprowadzenia szczepień - cenie i sposobie podawania
leku oraz optymalnym wieku szczepionych pacjentów

- stwierdzono, że stosowanie szczepionki przynosi niepodważalne i bezsprzeczne korzyści. Na uwagę zasługuje fakt,
że Polska jest krajem o najgorszych statystykach dotyczących
zachorowalności na raka szyjki macicy w Unii Europejskiej.
Według ostatnich danych Krajowego Rejestru Nowotworów
tylko w 2004 r. na raka szyjki macicy zachorowało 3.345 Polek,
a zmarło 1.819. Niestety, sytuacja ta nie zmienia się od lat.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ochrona zdrowia
mieszkańców należy do zadań własnych gminy, jednak
ze względu na bardzo wysokie koszty, Samorząd Sztumu,
podobnie jak wiele innych samorządów, nie jest w stanie

sfinansować szcze-pień, dlatego też zasadny jest nasz Apel
do Ministra Zdrowia. Warto nadmienić, że już dziesięć krajów
europejskich wydało oficjalne rekomendacje szczepień
przeciw wirusowi HPV, wywołującym raka szyjki macicy.
wśród nich są: Niemcy, Włochy, Francja, Norwegia, Wielka
Brytania, Belgia, Szwajcaria, Austria, Szwecja i Luksemburg.
Może dzięki staraniom i apelom poszczególnych samorządów
dołączymy również i my! Bo wszyscy wiedzą, że łatwiej i taniej
zapobiegać chorobie niż ją leczyć!
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ELEKTROŚMIECI- CO TO TAKIEGO?		
Współczesny człowiek nie może się obejść bez
różnorakich sprzętów elektrycznych i elektronicznych.
Jednakże wiąże się to z wytwarzaniem przez człowieka
elektrośmieci. Składają się na nie wszystkie zużyte czy
stare sprzęty elektryczne i elektroniczne, działające na
prąd lub na baterie – np. pralki, lodówki, żelazka, video,
odkurzacze, komputery, mp3, zabawki elektroniczne,
telewizory, a także żarówki energooszczędne
isświetlówki. Poniżej przedstawiamy małą ściągawkę,
jak postępować w przypadku pozbywania się zużytych
sprzętów.
1, Nie wyrzucaj elektrośmieci do śmietnika ani nie porzucaj
w lesie!
Nie porzucaj elektrośmieci w lasach, w przydrożnych rowach,
na złomowisku ani na śmietniku. Mogą stanowić zagrożenie
dla Twojego zdrowia i dla środowiska, ponieważ często
zawierają szkodliwe substancje chemiczne, które dosyć
łatwo przedostają się z uszkodzonych bądź rozebranych na
części zużytych urządzeń do gleby, potem wód gruntowych
i powietrza. Zgodnie z prawem, grozi za to kara grzywny do
5 tys. złotych!
2. Przynieś do punktu zbierania lub do sklepu!
Kupując nowy sprzęt: odkurzacz, radio czy lodówkę – oddaj
w sklepie zużyty. Pamiętaj również, że w Twojej gminie jest
punkt zbierania, w którym także możesz bezpłatnie oddać
elektrośmieci. Oddany sprzęt powinien być kompletny,
jeśli są w nim baterie lub akumulator, wyjmij je i umieść
wsprzeznaczonym na to pojemniku.
3. Nie demontuj sam!
Demontaż to skomplikowany proces, który powinien
być wykonany w specjalistycznych zakładach, przez
doświadczonych techników i przy zachowaniu wszelkich
środków ostrożności. Zużyty sprzęt może zawierać
substancje niebezpieczne dla Twojego zdrowia lub dla
środowiska.
4. Nie chomikuj niepotrzebnie w domu!
Nie warto przechowywać zużytych, nieprzydatnych sprzętów
w domu, w piwnicy czy w garażu – źle zagospodarowane
elektrośmieci stwarzają zagrożenie dla środowiska naturalnego. A cenne surowce, które mogą być odzyskane i wykorzystane do produkcji nowych urządzeń, marnotrawią się.

Realizacja projektu nr WND-POKL.09.01.02-22-164/08
RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ, współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego weszła w decydującą fazę. Szkoły z terenu
Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń bardzo
chętnie dzielą się swoimi wrażeniami i doświadczeniami,
osczym bardzo dobrze wiedzą bywalcy strony www.
sztum.pl. Jeśli wczesną wiosną troszkę nieśmiało szkoły
informowały, co się u nich dzieje, to teraz trafiają do nas
prawie profesjonalne prezentacje. Ponadto zapraszamy
Wszystkich do odwiedzania stron, na których szkoły
dokumentują realizacje projektu:
http://gimsztum.webd.pl/news.php link do projekty
– Kapitał Ludzki
http://gimnazjumwunii.republika.pl/
http://www.projekt_czernin.republika.pl/
http://sites.google.com/site/projektysztum/Home
http://sites.google.com/site/spdzierzgon/
http://sites.google.com/site/gosciszewo/Home
http://www.eduapple.pl/bagart_sp/ - zakładka Równy start
w przyszłość
http://www.spnw.ubf.pl/news.php
http://sites.google.com/site/sppieklosztumnet/
Maj w projekcie Równy start w przyszłość upłynął głównie
pod znakiem fizyki i matematyki. Uczniowie gimnazjum
brali udział w wyjeździe edukacyjnym do Centrum Nauki
Experyment w Gdyni i zaledwie 3 dni później w lekcji
ilustrującej zjawiska fizyczne przygotowanej przez studentów
i doktorantów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki

GDZIE MOŻEMY JE SKŁADOWAĆ?

5. Oszczędzaj energię i surowce!
Możesz wymienić „prądożerne”, przestarzałe urządzenia na
takie, które potrzebują jak najmniej energii (A+), bardziej
ekonomiczne i spełniające wysokie standardy ochrony
środowiska . Wyłączaj urządzenia, gdy ich nie używasz,
stosuj energooszczędne źródła światła.
6. Znajdź adres punktu zbierania!
Adresy punktów zbierania w całej Polsce zaznaczone są na
mapie na stronach internetowych www.elektrosmieci.pl
oraz www.elektroeko.pl. Dostępne są również pod numerem
bezpłatnej infolinii ElektroEko 0 800 000 080.
JAK POSTĘPOWAĆ ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM
ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM
Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym nie wolno wyrzucać urządzeń RTV i AGD
wraz z innymi odpadami. Oznacza to, że za wyrzucenie, np.
telewizora na śmietnik czy wystawienie lodówki przed blok
lub obok kontenera na śmieci grozi kara grzywny od 20 zł
do 5 tys. zł. Dlatego istnieje kilka możliwości pozbycia się
starych urządzeń. Jedną z nich jest możliwość skorzystania z
prawa do oddania starego urządzenia przy zakupie nowego
w sklepie. Drugą możliwością jest oddanie urządzenia do
punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.
Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym można oddać urządzenie bezpłatnie.
Urząd Miasta i Gminy, realizując obowiązek wynikający
z art. 3 ust. 2 pkt. 6a) ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr

Nazwa firmy
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z.o.o.
82 – 400 Sztum ul.
Kochanowskiego 28
Hurtownia
Elektryczna EDISON
Hurt-Detal, Piotr
Socha
MIX Electronics
TMX

Punkt zbierania/
sprzedaży
ul. Kochanowskiego 28,
82-400 Sztum

132, poz. 622 ze zm.), informuje o znajdujących się na
terenie miasta Sztum punktach zbierających zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw
domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005
r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
Nr 180, poz. 1495)
Wykaz
punktów
zbierania
zużytego
sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów
sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego
*(w punktach sprzedaży wyłącznie wymiana starego
sprzętu na nowy)
WYKAZ FIRM ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI KOMUNALNE
ZAREJESTROWANE NA TERENIE GMINY
1.

2.

3.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Kochanowskiego 28 82-400 Sztum tel.: 055- 277 22
14 – odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości,
Firma „POSKÓR” Kamila Strusińska, ul. Żeromskiego
6, 82-400 Sztum tel.: 055- 277 32 83 – odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych,
Ksenia Tyszyńska „KOGUT” Usługi Komunalne, ul.
Żeromskiego 12,
82-400 Sztum tel.: 055- 277 32 80 – opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych

Nr tel
055-277 22 14

Ul. Żeromskiego 6, 82-400
Sztum

055-2777785
edison@sztum.com.pl

Os. Różane 13,
82-400
Sztum
Ul. Mickiewicza 28, 82-400
Sztum

055-2779050
055-2772116
tmx@data.pl

Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Gospodarzem lekcji
pokazowej było Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie.
30 maja 2009 roku uczniowie wybrali się na Bałtycki Festiwal
Nauki do Gdańska. Na szczęście, po wzmożonym wysiłku
intelektualnym dla uczestników przygotowano także strawę
dla ciała – czyli posiłek w restauracji KFC.
W opinii dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, pana
Dariusza Szewczaka zajęcia pozalekcyjne stwarzają ogromne
możliwości dla dzieci w nich uczestniczących. Uczestnicy
zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego sami stworzyli
sklep, w którym „po angielsku” robią zakupy, za które płacą
również samodzielnie wykonanymi funtami. Ich dziełem
jest również farma ze zwierzętami, stół z zastawą oraz …
telewizor, w którym prezentują program o warzywach.
„Dzieciom o wiele łatwiej jest przyswoić wiedzę o angielskich
przymiotnikach jeśli możemy je zaprezentować. Moi
uczniowie poznają rzeczowniki i przymiotniki poprzez zabawę
zssamodzielnie zrobionymi zwierzętami, które są długie,
krótkie, grube lub chude”- mówi Iwona Jones, nauczycielka
prowadząca zajęcia.
Zapraszamy na stronę Miasta i Gminy Sztum,
gdzie już w czerwcu ukaże się relacja z zajęć z języka
angielskiego w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.

Rodzaj odpadów
Sprzęt
elektryczny i
elektroniczny
Świetlówki,
sprzęt
elektryczny,
oprawy
świetlówkowe*
Sprzęt RTV, AGD*
Telewizory, sprzęt
AGD*

Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego: The Snake
Is Thin And The Warm Is Fat - zabawa przy utrwalaniu
przymiotników, uczniowie wykonali zwierzęta długie, chude,
niebezpieczne

Zjawiska fizyczne prezentowane w pokazowe lekcji
prowadzonej przy udziale studentów i doktorantów z
Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Politechniki Gdańskiej
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Co słychać w Zespole Szkół w Gościszewie?
28 kwietnia dwoje uczniów z naszej szkoły – Konrad
Możdżyński z klasy III i Ula Stobiecka z klasy I pojechali
pod opieką Krystyny Mulcan do zamku w Sztumie, gdzie
odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski o „Złote Usta”.
Hasłem przewodnim tego konkursu były „Kolory”. Konrad
zdobył główną nagrodę w kategorii klas I – III za wiersz S.
Pagaczewskiego „Kolorowa awantura”.

9 maja 2009 roku grupa uczniów klasy III wystąpiła w
Młodzieżowym Domu Kultury w Malborku podczas
przeglądu grup teatralnych „Niebieskie Tarcze” i zdobyła
wyróżnienie. W przeglądzie tym wzięły udział zespoły z całego
województwa. Nasza grupa zaprezentowała przedstawienie
pt. „Jędrek Jeżyk” przygotowane pod kierunkiem Krystyny
Mulcan.

24 maja 2009 roku w naszej szkole odbył się festyn rodzinny,
będący świetną okazją do uczczenia Dnia Matki oraz
podsumowania działań w ramach projektu MEN „Bezpieczna
Szkoła”, do którego przystąpiliśmy w bieżącym roku szkolnym.
Za ich realizację odpowiedzialni byli nauczyciele: Karolina
Waszczuk, Krystyna Mulcan i ks. Edward Słowik

Oferta edukacyjna Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie oraz Gimnazjum
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Czerninie
Zapraszamy szóstoklasistów do skorzystania z oferty edukacyjnej gimnazjów w gminie Sztum w roku szkolnym W naszej szkole nie ma czasu na nudę. Zajęcia odbywają
2009/2010.
się przez całą dobę – nawet w nocy (Noc Filmowa). Sport,
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II
w Sztumie
Uczniowie rozpoczynający naukę w gimnazjum
w klasie pierwszej będą się uczyć języków
obcych (do wyboru):

j. angielskiego
j. niemieckiego
j. rosyjskiego

Zajęcia sportowe (oprócz obowiązkowych)
przybiorą formę fakultetów, każdy uczeń
wybiera jeden z nich:

piłka siatkowa
piłka koszykowa
piłka ręczna
lekka atletyka
aerobic
wycieczki rekreacyjno-turystyczne

Pasje artystyczne młodzieży pozwolą
rozwijać fakultety:
Proponujemy udział w zajęciach kół
zainteresowań:

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w
Czerninie
j. angielskiego
j. niemieckiego
piłka siatkowa
piłka nożna
tenis stołowy
aerobic

muzyczny,

muzyczny,

plastyczny

plastyczny

medialne i filmowe
dziennikarskie
teatralne
europejskie
ekologiczne
muzyczne
SKS
Zajęcia sportowe odbywają się w hali
widowiskowo-sportowej, sali gimnastycznej, siłowni i na kompleksie
boisk

informatyczne,
matematyczne,
geograficzne,
europejskie,
fizyczne,
chemiczne,
języka niemieckiego.
Koło Teatralne „Antrakt”
Uczniowski Klub Sportowy
„Sokolik” w ramach którego uczniowie mogą rozwiać
umiejętności kajakarskie oraz
gry w tenisa stołowego.

PROGRAM SOCRATES – COMENIUS „LET’S RE… “BUILD TOGETHER OUR
ARTS” LATA 2008 – 2010

We wrześniu 2008 roku Szkoła Podstawowa nr 2 w
Sztumie przystąpiła do kolejnej edycji programu Socrates
– Comenius, którego realizacja będzie trwała przez dwa lata i
zakończy się w czerwcu 2010 roku. Naszymi współpartnerami
w programie są szkoły z: Włoch, Anglii, Litwy, Hiszpanii
isFrancji. Celem programu jest poszerzenie wiedzy o innych
kulturach, zrozumienie odmienności ich tradycji i obyczajów,
doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym.
W czasie zajęć pozalekcyjnych uczniowie poszukują starych
technik i metod artystycznych związanych z regionem,
następnie wykorzystują je do wykonania własnych prac.
Próbowali już mozaiki, wydzieranek, haftów, malowania na
szkle oraz ręcznego zdobienia jajek wielkanocnych, kartek

Wystawka prac

ekologia, film, gra na gitarze - każdy znajdzie coś dla siebie.
Wszystkie kółka pozalekcyjne są atrakcją dla uczniów. Sprawia
to, że dobrze się bawimy i odkrywamy swoje pasje” – Kamila
Paluch Gimnazjum Nr 1 w Sztumie.
„Atmosfera w naszej szkole? Bardzo przyjazna uczniom! Myślę,
że każdy uczeń u nas czuje się bezpiecznie. Ponadto może
rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych,
bądź korzystać ze zbiorów biblioteki, która stale jest
doposażana w lektury i nowości wydawnicze. Młodzież może
korzystać z licznych wycieczek, wyjazdów do teatru, opery,
kina. Wiem, że wielu uczniów bardzo lubi naszą szkołę, asi
absolwenci chętnie nas odwiedzają”- p. Beata Kuleczka nauczycielka j. polskiego w Gimnazjum Nr 2 w Czerninie.
„Jeśli chodzionasząszkołę,to uważam, że lepiej nie można trafić!
Często jeździmy na niezapomniane wycieczki, warsztaty
i rajdy. Bierzemy udział w wielu konkursach. Mamy już na
swoim koncie wiele sukcesów. Spotykamy się z rówieśnikami
z innych krajów” – Marlena Konefał, Kamila Paluch Gimnazjum
Nr 1 w Sztumie.
,, Nasza szkoła da się lubić! Uczniowie są dla siebie życzliwi,
chętnie spotykają się poza szkołą. Nauczyciele z wielkim
zaangażowaniem pomagają nam w odnoszeniu sukcesów.
Przynosi to pozytywne skutki”- Paulina Falkowska kl. IIIa
Gimnazjum Nr 2 w Czerninie.”

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ
Każdy może nauczyć się podstawowych zasad udzielania
pierwszej pomocy, gdyż nawet skomplikowanie
brzmiąca resuscytacja to w rzeczywistości kilka prostych
czynności.
Od trzech lat uczniowie klas III Szkoły Podstawowej Nr 2
w Sztumie uczestniczą w zajęciach w ramach programu
„RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ” prowadzonego przez
nauczycielkę kształcenia zintegrowanego Danutę Świecicką.
Prowadząca została przeszkolona zakresie udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej w ramach kursu zorganizowanego
na terenie Sztumu przez członków fundacji „Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy” Jurka Owsiaka.
W ramach zajęć uczniowie w formie zabaw i ćwiczeń poznają
najistotniejsze zagadnienia związane z udzielaniem pomocy:
zachowanie bezpieczeństwa, sprawdzanie przytomności,
wzywanie pomocy, sprawdzanie oddechu, pozycja boczna
ustalona, oddechy ratownicze, uciskanie klatki piersiowej,
resuscytacja krążeniowo- oddechowa.
Dzieci chętnie i aktywnie biorą udział w proponowanych
ćwiczeniach.
Z niecierpliwością oczekują następnych zajęć. Program
kończy się testem sprawdzającym poziom umiejętności
uczniów. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia
kursu pierwszej pomocy.
Zdobyta wiedza i umiejętności będą stanowiły kanwę do ich
pogłębiania na kolejnych szczeblach edukacji. A być może
przyczyni się do uratowania czyjegoś życia…

Maj 2009 r. – wizyta w La Motte au Bois we Francji

Haft – spotkanie z panią Zwolenkiewicz

świątecznych oraz zakładek do książek. Ich prace trafiły do
szkół partnerskich i posłużą im jako wzór do poznania polskich
technik artystycznych. Wymiana doświadczeń oraz efektów
pracy w ramach projektu odbywa się w czasie spotkań
roboczych. Dotychczas odbyły się dwa takie spotkania
– wslistopadzie 2008 roku na Sycylii oraz w maju 2009 roku
we Francji. W kwietniu 2010 roku nasza szkoła będzie miała
przyjemność gościć wszystkich partnerów.

Dzieci podczas zajęć z pierwszej pomocy przeprowadzonych
przez pedagog Danutę Święcicką
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Co słychać w naszej szkole? - działalność Gimnazjum Nr 1 w Sztumie: konkursy, wyjazdy, wymiany młodzieży
III Międzypowiatowy Konkurs recytatorski
„Człowiek nie może żyć bez miłości” – słowa z encykliki
Jana Pawła II Redemptor Hominis posłużyły jako motto
III Międzygimnazjalnego Konkursu Recytatorskiego
zorganizowanego przez nasze gimnazjum. W tym
niecodziennym świecie poezji uczestniczyło 18 uczniów z
gimnazjów powiatu sztumskiego. Spotkaliśmy się już kolejny
raz, by uczcić rocznicę urodzin wielkiego Polaka – patrona
Gimnazjum nr 1 w Sztumie. Recytatorzy zaprezentowali
utwory wielu polskich poetów m.in. S. Grochowiaka,
M.Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, J. Tuwima i A.Mickiewicza.
Jury w składzie: Ks. Prałat Antoni Kurowski, Bożysława Belzyt
i Marzena Chrześcijańska doceniło poziom artystyczny
uczestników konkursu. Przyznano nagrody:
I miejsce – Magdalena Biskup – gimnazjum w Sztumie
II miejsce – Weronika Synak – gimnazjum w Dzierzgoniu
III miejsce – Aleksandra Kuc – gimnazjum w Przezmarku
Alicja Bogdańska – gimnazjum w Sztumie
Wyróżnienia: Izabela Lewandowska – Mikołajki Pomorskie
Michalina Lewandowska – Mikołajki Pomorskie
Nagrodzeni i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody książkowe oraz dyplomy.

zamordowani w Katyniu w 1940 roku. W pierwszym etapie
konkursu uczniowie przygotowali album na podstawie
zebranych informacji, w którym udokumentowali życie i losy
pana Stanisława Szarmacha, przedwojennego nauczyciela
ze szkoły w Dzierżążnie. Dominika Ryszkowska, Milena
Sikorka, Paulina Sigowska oraz Daniel Robak, uczniowie
I klasy gimnazjum spotkali się z panem prof. Marianem
Szarmachem, synem bohatera. Wysłuchali jego wspomnień,
mieli okazję przeczytać jedyny list, jaki ojciec przysłał z
obozu w Katyniu do rodziny. Następnie uczniowie wykonali
prezentację multimedialną i plakat, które zapewniły im I
miejsce w etapie wojewódzkim, finał odbył się 26 maja 2009
r. Teraz czeka ich rywalizacja z 15-stoma zespołami z całego
kraju.
17 września 2009 r. w Gimnazjum nr 1 będzie miała miejsce
wyjątkowa uroczystość – społeczność szkolna zasadzi
dąb, który będzie symbolem pamięci o bohaterze Zbrodni
Katyńskiej.
Ogólnopolski Półfinał Konkursu Dialnet Masters
W czasie konkursu, który odbył się pod koniec kwietnia w
Krakowie, uczniowie musieli zmierzyć się z przeliczaniem
przepustowości i szybkości przesyłania danych, odpowiadać
na pytania dotyczące różnych systemów i adresów IP,
wyszukiwania danych. W osiągnięciu tak dobrego wyniku
pomogło wiele czynników - założona przez Bartka
Gendźwiłła strona z linkami do przydatnych stron, z której
mogli korzystać w trakcie rozwiązywania zadań; fakt, że
stanowią zgrany zespół i każdy z nich wniósł do grupy swoje
atuty, a nawet... krótka nazwa zespołu- „Klin”. Pod opieką
informatyczki Iwony Kotowskiej do Krakowa wybrali się
uczniowie klasy III: Bartek Gendźwiłł, Bartek Grochowski,
Bogdan Cukrowski i Marcin Wesołowski. Zajęli V miejsce.

Goście i uczestnicy konkursu recytatorskiego.
Ogólnopolski konkurs „Młody Europejczyk” został
ogłoszony przez Centrum Edukacji Szkolnej. Ma na celu
promowanie wiedzy o Unii Europejskiej i integracja
młodzieży. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów. Ma formę testu wyboru. Najlepsi
uczestnicy z całej Polski otrzymują tytuł Świadomego
Europejczyka.
W Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie konkurs odbył
się 13 marca 2009 r., a zawiadomienie o wynikach naszych
uczniów dotarło do szkoły w maju. Kamil Zdziennicki,
uczeń klasy III e, podopieczny pani Eleonory Karzarnowicz,
zdobył I miejsce w kraju.
„Interesuję się współczesną Europą i jej problemami. Zwiedziłem
już wiele krajów europejskich. To z podróży i książek czerpię
wiedzę na temat naszych sąsiadów” – wypowiedź zwycięzcy
konkursu.
VI Ogólnopolski konkurs wiedzy o Sejmie RP i wybitnych
ludziach tworzących dzieje polskiego Sejmu”
Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw
patriotycznych młodego pokolenia, kultywowanie tradycji
polskiej demokracji wśród młodzieży oraz zapoznanie
jej z historią Sejmu, jego obecną rolą, a także postaciami,
które wywarły szczególny wpływ na rozwój polskiego
parlamentaryzmu. Pytania i testy konkursowe dotyczą
dawnej i obecnej działalności polskiego Sejmu. Uczestnicy
muszą wykazać się wiedzą o konstytucjach polskich, roli i
dziejach Sejmu. Muszą znać historię budynków parlamentu
RP i kompetencje Parlamentu europejskiego.
W ogólnopolskim finale konkursu,
8 maja 2009 r.
wystartowało aż 8 uczniów sztumskiego gimnazjum. Dwóch
z nich znalazło się w gronie laureatów konkursu – Łukasz
Ruczyński, uczeń klasy III i drugoklasista Piotr Janiszek.
Uczniowie naszego gimnazjum co roku przygotowują się
do tego konkursu pod okiem pani Eleonory Karzarnowicz i
Aleksandry Budzowskiej.

okazję odwiedzić Sopot i Gdańsk, a także rozkoszować się
spacerem nadmorską plażą w Stegnie. Goście z Ritterhude
brali także udział w zajęciach dydaktycznych w naszej
szkole. Duże zainteresowanie wzbudziły zajęcia medialne,
gdzie uczniowie wykonywali zdjęcia w plenerze, a także
zajęcia sportowe, na których rozegrano pasjonujące mecze
piłki nożnej i ręcznej. Największe jednak emocje wywołała
lekcja muzyki, gdzie nasi zaproszeni goście uczyli się tańczyć
poloneza, tradycyjnego polskiego tańca narodowego.
Wspólne obiady, wyjazdy krajoznawcze i ognisko zintegrowały polsko-niemiecką młodzież; bariera językowa szybko
została pokonana – uczniowie zadziwiająco dobrze
porozumiewali się mieszanką polskiego, niemieckiego i
angielskiego, a także językiem ciała i gestów. Pobyt gości
z Ritterhude, choć był bardzo krótki, stał się początkiem
nowych znajomości, a może nawet przyjaźni... Być może
zapoczątkował również częstsze wymiany polsko niemieckiej młodzieży z obu miast partnerskich. Teraz
uczniowie gimnazjum w Sztumie z niecierpliwością czekają
na wyjazd do Ritterhude, który nastąpi na przełomie

Wycieczka integracyjna polsko-niemieckiej grupy młodzieży

Uczestnicy konkursu Dialnet Masters
Wyjazd edukacyjny do fabryki International Paper
W Gimnazjum nr 1 uczniowie zdobywają wiedzę nie tylko
ucząc się z podręczników w szkolnej ławce, lecz także
uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych. 16 maja 2009 r.
kilkunastu uczniów pod opieką nauczycieli fizyki i geografii
wybrało się do fabryki International Paper w Kwidzynie.
Gimnazjaliści mieli okazję poznać proces produkcyjny,
obejrzeć fabrykę od środka, zapoznać się z najnowszymi
technologiami produkcji papieru.
„Zdziwiło mnie to, jak długi i skomplikowany jest proces
powstania jednej kartki papieru, którą często tak bezmyślnie
wyrzucamy do kosza” – mówi jeden z uczestników wyjazdu
– „Chętnie pojadę na wycieczkę do innego zakładu pracy,
ponieważ obserwując wszystko na miejscu, dowiaduję się, na

Wycieczka uczniów Gimnazjum nr 1 w Sztumie do fabryki
papieru w Kwidzynie
czym polega praca np. moich rodziców”

Finaliści konkursu wiedzy o Sejmie RP

Wymiana polsko - niemiecka
W dniach 27.04. – 29.04.2009 uczniowie Gimnazjum Nr
1 im. Jana Pawła II w Sztumie gościli 18-osobową grupę z
Niemiec, z Ritterhude – partnerskiego miasta Sztumu, w
ramach międzyszkolnej wymiany młodzieży.

W bieżącym roku - w przededniu 70. rocznicy Zbrodni
Katyńskiej – Stowarzyszenie Parafiada z Warszawy
zaprosiło szkoły z całej Polski do udziału w programie
upamiętnienia ofiar Katynia. Zadaniem uczniów
było zebranie pod kierunkiem nauczyciela (Eleonory
Karzarnowicz) śladów z kronik, wspomnień i dokumentów
na temat bohaterów z najbliższej okolicy, którzy zostali

Goście zza naszej zachodniej granicy w ciągu trzech dni
pobytu mogli zobaczyć niektóre zabytki naszej okolicy,
poznać atrakcje regionu i nawiązać kontakty z polską
młodzieżą. Program obejmował między innymi zwiedzanie
Muzeum Stutthof, Muzeum Zamkowego w Malborku i zamku
w Sztumie. Oprócz lekcji historii młodzież niemiecka miała

września i października tego roku.
Młodzi kręcą
Koło filmowe „Młodzi kręcą” aktywnie uczestniczy w
różnorodnych działaniach związanych ze sztuką filmową.
Uczniowie klasy medialnej nakręcili film pt. „Szkoła
na dwanaście gwiazdek”, który jest odpowiedzią na
ogólnopolski konkurs pod hasłem „Fundusze europejskie
okiem e-młodzieży”. Grupa uczniów zrealizowała film,
który dokumentuje zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach
w naszej szkole dzięki wykorzystaniu środków z funduszy
unijnych.
Kolejnym działaniem jest podjęcie przez koło filmowe starań
o wygranie wyposażenia do multimedialnej pracowni. W
tym celu stanęliśmy do konkursu „Tesco dla szkół”, którego
założeniem jest realizacja projektu proekologicznego
i przedstawienie w formie filmowej jego przebiegu i
dokumentacji.
„Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników w
czerwcu, młodzież ma ogromny apetyt na wygraną, a
wcześniejsze ogólnopolskie sukcesy naszej grupy filmowej ( III
m. w tegorocznej edycji Panasonic Kid Witness News za film Eko
Odyseja) rozbudziły nadzieję” – mówi Ludmiła Zdziennicka,
opiekun filmowców.
Tymczasem młodzi wielbiciele filmowego dokumentu
spotkali się na drugiej już Nocy Filmowej. 29 maja, tuż
przed Dniem Dziecka 30-osobowa grupa sztumskich
gimnazjalistów obejrzała kilka filmów dokumentalnych i
reportaży, których tematyka związana jest z losem dzieci
na całym świecie. Nocni kinomaniacy wzięli udział w
warsztatach, relaksowali się przy kalamburach filmowych i
tradycyjnie już zagrali w Mafię – grę psychologiczną.
„Z niecierpliwością czekamy na Noc Filmową, w szkole
spędzamy nie tylko dzień, ale i całą noc i wcale z tego powodu
nie cierpimy, a bawimy się wspaniale”- mówi Cyntia Jankowska
– „ Fajnie, że mamy okazję poznać filmy z różnych stron świata,
bo często nie mamy świadomości, jak żyją nasi rówieśnicy na
innych kontynentach i z jakimi problemami się borykają. Wielu
z nich nie ma dostępu do edukacji, a my mamy – i to przez całą
dobę!”

Uczniowie klasy medialnej podczas Nocy Filmowej
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Kryzys gospodarczy w kraju utrudnia realizację zdań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
MGOPS w Sztumie, realizujący na zlecenie państwa wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, a także zasiłków z pomocy społecznej, dostrzega realne zagrożenie dla dalszej terminowej wypłaty tych zobowiązań. Świadczenia te, jako zadania zlecone, wypłacane są co miesiąc ze środków przekazywanej z budżetu państwa dotacji. Niestety, w ostatnich 3 miesiącach zauważyliśmy, że środki te są przekazywane nieterminowo i w wysokości niewystarczającej na potrzeby naszych mieszkańców. Wszelkie ponaglenia nie przynoszą rezultatów. Nieprawidłowości
tłumaczone są ogólnym kryzysem finansów państwa.
Kierując się troską o mieszkańców naszej gminy, czujemy się w obowiązku poinformować o takim stanie rzeczy. Jako gmina nie mamy wpływu na zmianę zaistniałej sytuacji, bowiem środki
na wypłatę tych świadczeń nie mogą być finansowane z budżetu gminy. Natomiast wszelkie pozostałe świadczenia, które należą do katalogu naszych zadań własnych, jak np. zasiłki celowe,
są zabezpieczone w budżecie gminy na wystarczającym poziomie, realizujemy je terminowo i bez zakłóceń.
Mamy nadzieję, że administracja rządowa podejmie wszelkie starania mające na celu zapobieżenie tego typu sytuacjom. Wierzymy, że sytuacja najuboższych mieszkańców nie jest obojętna
rządowi i skutki kryzysu nie spowodują pogłębienia ich i tak trudnej sytuacji materialnej.

Pomoc na rzecz pogorzelców z ul. Reja 6A
Od spalenia budynku przy ul. Reja 6A w Sztumie, w wyniku którego dach nad głową straciło 10 rodzin, minęło już 5 miesięcy… Co się w tym czasie wydarzyło? Jakie są dzisiaj losy mieszkańców, jaka perspektywa odbudowy budynku i powrotu rodzin do swoich domów?
Od czasu pożaru wszystkie rodziny objęte są wsparciem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Już następnego dnia po pożarze z budżetu
gminy za pośrednictwem MGOPS Burmistrz skierował znaczne środki na wypłaty zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego. Część rodzin objęta jest stałym wsparciem finansowym
zgodnie z kryteriami socjalnymi. Uruchomiliśmy specjalne konto bankowe, występując do mieszkańców o wsparcie finansowe na rzecz pogorzelców. Zgromadziliśmy na nim ponad 18 tys. zł.
W imieniu dotkniętych pożarem składamy z całego serca podziękowania wszystkim darczyńcom.
Z inicjatywy Burmistrza w Urzędzie MiG Sztum odbywały się cykliczne spotkania z mieszkańcami, posiedzenia Wspólnoty budynku, która podejmowała decyzje związane z odbudową. Jednocześnie od stycznia z niecierpliwością oczekiwaliśmy na odpowiedź PZU (ubezpieczyciela) co do wysokości przyznanego odszkodowania.
Budynek ubezpieczony był na kwotę 2 mln 100 tys. zł. Również Pan Wojewoda na osobistym spotkaniu z Burmistrzem zadeklarował poparcie wniosku gminy o pomoc ze środków rządowych,
jednak po uzyskaniu konkretnych informacji dotyczących wyceny ubezpieczyciela. Dopiero 25 marca br. otrzymaliśmy zawiadomienie od PZU o przyznaniu odszkodowania w wysokości 151
tys. 94 zł!!! Wysokość nakładów niezbędnych, aby przywrócić budynek do stanu sprzed pożaru, PZU wyceniło na kwotę 342 tys. 513 zł, przy czym kwota konieczna do odbudowy dwóch
mieszkań doszczętnie spalonych na poddaszu to zdaniem PZU 15 tys. zł!!! Pomijając kosztorys PZU, który nie uwzględnia rzeczywistych kosztów odbudowy obiektu, w swoich wyliczeniach
ubezpieczyciel nie uwzględnił kosztów amortyzacji budynku. Stąd wystąpiła olbrzymia różnica pomiędzy wartością odtworzeniową a odszkodowaniem. Kwota przyznanego odszkodowania
wywołała niezadowolenie i pogłębiła rozpacz mieszkańców. Burmistrz zwrócił się ponownie o wsparcie do Wojewody Pomorskiego, Premiera, posła Jerzego Kozdronia. Jednocześnie mieszkańcy jako wspólnota wystąpili do Rzecznika Ubezpieczonych oraz innych instytucji i osób o wsparcie. Apel ich podjęły media: TVP2, TV Gdańsk. Wspólnota mieszkańców zdecydowała o
konieczności zaciągnięcia kredytu na odbudowę w wysokości 150 tys. zł, niestety, bank przyznał jedynie 80 tys. zł.
W celu złagodzenia negatywnych skutków tragicznego zdarzenia, przeciwdziałając wzrastającemu rozgoryczeniu i osamotnieniu w tragedii, jak również mając na celu jak najszybsze odbudowanie spalonego obiektu, Burmistrz MiG Sztum zaproponował radnym zwiększenie budżetu gminy o kwotę 180 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niezbędnych nakładów
finansowych, przy czym 50 tys. zł na remont części wspólnych i mieszkań komunalnych, natomiast 130 tys. zł na świadczenia z pomocy społecznej na rzecz pogorzelców. Dodatkowo, PWiK
Sp. z o.o., jako zarządca obiektów komunalnych, ze swojego budżetu ma przeznaczyć kwotę 50 tys. zł. Na sesji 29 maja br. radni Rady Miejskiej w Sztumie jednogłośnie zaakceptowali wniosek
Burmistrza w tej sprawie.
Mamy nadzieję, że dzięki tym środkom odbudowa będzie przebiegała sprawniej i mieszkańcy jesienią będą mogli wrócić do swoich domów.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie realizuje projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej
w gminie Sztum WCZORAJ DZIŚ JUTRO” W ramach realizacji
projektu ośrodek organizuje wolny czas dla dzieci klientów Ośrodka. W czasie, gdy dorośli uczestniczą w kursach i
szkoleniach zawodowych, MGOPS zapewnia opiekę ich dzieciom, oferując atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu.
W okresie od kwietnia do maja br. odbywały się zajęcia
wyjazdowe dla dzieci. Pierwsze takie spotkanie zorganizowano 17 kwietnia 2009 r. do Ogniska Plastycznego w
Malborku, gdzie dzieci brały udział w zajęciach z ceramiki.
Wybrały się również do kręgielni, Klubu „Alfa” w Malborku oraz do stadniny koni w Sztumskim Polu. 29 maja br.
dzieci pojechały do Kwidzyna do kina na film pt. „Dzielny Despero”. Z okazji Dnia Matki 28 maja br. wspólnie z
rodzicami uczestniczyły w wycieczce do ZOO w Oliwie.
Dzieci z niecierpliwością oczekują wyjazdu. Są zachwycone każdą wycieczką, ciekawe nowych miejsc, których dotychczas nie miały możliwości zobaczyć. W opinii rodziców
i dzieci proponowane przez Ośrodek zajęcia są bardzo cie-

kawe i atrakcyjne, a co najważniejsze, całkowicie bezpłatne dla uczestników. Ich rodziców, klientów pomocy społecznej, w większości nie stać bowiem na takie wyprawy.
Wszystkie zajęcia dla dzieci odbywają się pod opieką wykwalifikowanego instruktora. Dzieci mają zapewniony poczęstunek
oraz refundowany koszt dojazdów do miejsca organizacji zajęć.
Celem tych zajęć dla dzieci jest rozbudzanie w nich zainteresowań i kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz ukazywanie korzyści wynikających z podejmowania aktywnych
form wypoczynku i wykazywania się aktywnością społeczną.
05 czerwca br. z okazji Dnia Dziecka Ośrodek zorganizował
plenerowy festyn rodzinny na Zajezierzu dla 41 osób, uczestników projektu i ich rodzin. Przygotowano wiele rozrywek,
jak np. gry zręcznościowe, rower odwrotnoskrętny, siatkówka,
konkursy oraz kalambury. Do dyspozycji uczestników była również bryczka. Przejażdżki stały się miłą i niezapomnianą przygodą. Dla uczestników projektu oraz ich bliskich przygotowano ciepłe posiłki z grilla, napoje oraz lody. Festyn powiązany
był z szerzeniem informacji na temat walorów turystycznych
gminy oraz jej zasobów. Pobyt w urokliwym miejscu, pełnym,
ciszy i spokoju sprawił, że uczestnicy poczuli się zrelaksowani.
Szczegółowe informacje o projekcie na stronie
www.mgopssztum.pl.

Przedszkolaki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie
Z inicjatywy Radnej Rady Miejskiej w Sztumie, Wiceprzewodniczącej Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa, byłej wieloletniej Kierowniczki MGOPS w Sztumie, Pani Mirosławy Szpalerskiej, w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Czernienie miała miejsce niecodzienna
wizyta. 21 maja br. uczestnicy zajęć terapeutycznych gościli dzieci z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sztumie.
Uczestnicy zajęć wraz z terapeutami przygotowali dla
dzieci wiele atrakcji. Było zwiedzanie Domu i okolic
Ośrodka. Mali milusińscy bardzo interesowali się wystrojem pracowni, podobały się im prace wykonane przez
uczestników. Dzieci brały udział w konkurencji „Zgaduj,
zgadula”, uczestniczyły w zabawach w sali rehabilitacyjnej, wykazały się swoimi umiejętnościami plastycznymi, wykonując kolorowe pieski z papierowych elementów. Po skończonej pracy wszystkich gości zaproszono
na poczęstunek, kiełbaski z grilla i wiosenne kanapki.
Zorganizowane spotkanie było dobrą okazją do sprawdzenia się uczestników Domu w roli organizatorów zabawy. Pogoda dopisała, a dzieci były zadowolone z przygotowanych dla nich atrakcji. Na zakończenie dostały
drobne upominki przygotowane przez uczestników terapii.

Zarówno dzieci, jak również ich opiekunowie, obiecali, że w przyszłości będą częściej odwiedzać Środowiskowy Dom Samopomocy w Czernienie, a
na pamiątkę wizyty dzieci samodzielnie wykonają album przedstawiający ich wrażenia z pobytu.

Wizyta dzieci w ramach projektu w Stadninie Koni „ISKRA”
w Sztumskim Polu

Mistrz Polski Samorządowców w Maratonie
Z metą w Toruniu odbył się Metropolitarny Maraton Toruń
– Bydgoszcz, w skład którego wchodziły następujące
klasyfikacje:
•27 Maraton Toruński
•V Mistrzostwa Polski Samorządowców
•Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty
•Klubowe Mistrzostwa Polski
W imprezie startował zawodnik Lekkoatletycznego Klubu
Sportowego ZANTYR Sztum Bartosz Mazerski, który w silnej
zagranicznej stawce zajął VIII lokatę z czasem 2.26,10. W
klasyfikacji Mistrzostw Polski Samorządowców jako
radny Miasta i Gminy Sztum został mistrzem Polski na rok
2009. W klasyfikacji V Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty
jako nauczyciel wychowania fizycznego SP 2 Sztum zajął II m.
i został wicemistrzem Polski.

Przedszkolaki Przedszkola Kubusia Puchatka w Sztumie z wizytą w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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Inwestycje gminne – prace budowlane, dzierżawy, przetargi
Ośrodek „Relax” w dzierżawie
Ośrodek wypoczynkowy „Relax” w Krynicy Morskiej, którego
właścicielem jest Miasto i Gmina Sztum, nie został jeszcze
sprzedany pomimo kilkakrotnie ogłaszanych przetargów
oraz zaproszenia do udziału w rokowaniach.
W związku z tym, że próby sprzedaży zakończyły się
fiaskiem, zawarto umowę z dzierżawcą, który złożył ofertę
na okres trzech miesięcy tj. od 1 czerwca do 31 sierpnia
2009 r. Faktycznie ośrodek będzie czynny od 10 czerwca,
a bliższe informacje dotyczące jego funkcjonowania,
zgodnie z obietnicą dzierżawcy, zostaną w najbliższym
czasie udostępnione na stronie internetowej ośrodka.
Nowy dzierżawca posiada wieloletnie doświadczenie w
prowadzeniu tego typu działalności.

Roboty budowlane i inwestycje gminne

Rozpoczął się długo oczekiwany remont ulicy
Nowowiejskiego w Sztumie. Ta powiatowa ulica ma duże
znaczenie komunikacyjne dla Sztumu, gdyż w razie potrzeby,
odciążając główne ulice, pełni rolę „małej obwodnicy”.
Jej stan był katastrofalny. W ubiegłym roku mieszkańcy
wystosowali petycję do władz powiatu popartą przez
gminę z prośbą o remont. Udało się to w ramach rządowego
programu „schetynówek”. Powiat złożył stosowny wniosek
współfinansowany przez gminę w wysokości 138 tys. zł.
Ponadto radni gminni zdecydowali się wygospodarować
z budżetu dodatkowe środki, aby wykonać ok. 20 miejsc
parkingowych przy tej ulicy oraz wyremontować chodnik
do Zakładu Karnego. Dyrekcja Zakładu Karnego remont
chodnika wykona siłami osadzonych, a gmina kupi materiał.
Trwają roboty związane z budową dróg i infrastruktury
technicznej – sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na
terenie powstającego nowego osiedla mieszkaniowego
w obrębie ulic Kochanowskiego, Kopernika i Czarnieckiego w Sztumie. Generalnym wykonawcą robót jest
Przedsiębiorstwo Drogowe „BAZALT” ze Sztumu. Termin
zakończenia robót przewidziano na pierwszą dekadę

sierpnia 2009 r. Za zaistniałe utrudnienia z powodu
remontów przepraszamy.
Przetargi
• Gmina Sztum ogłosiła przetarg na przebudowę
nawierzchni ulic, chodników i infrastruktury
technicznej, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej,
kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej i gazowej w
obrębie centrum miasta Sztum tj. Bulwaru nad Jeziorem
Sztumskim i Placu Wolności oraz na pełnienie nadzoru
inwestorskiego wraz z nadzorem konserwatorskim
i archeologicznym nad przedmiotowym zadaniem.
Do przetargu na roboty budowlane wpłynęło 5 ofert,
natomiast na pełnienie nadzoru inwestorskiego,
konserwatorskiego i archeologicznego złożono 3
oferty. Komisja przetargowa powołana przez Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum zbada i oceni złożone oferty.
Po zakończeniu tych czynności wybrana zostanie
najkorzystniejsza oferta.
Niestety, nie mogą rozpocząć się w czerwcu, tak jak
zapowiadano, prace modernizacyjne na bulwarze
nad Jeziorem Sztumskim oraz związane z odnową
Placu Wolności i pozostałych ulic w centrum Sztumu.
Mieszkańcy z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie
tych inwestycji, co potwierdziły wcześniejsze społeczne
konsultacje.
Tak szeroko zaplanowanych prac w centrum Sztumu
nie było od kilkudziesięciu lat. Trzeba jednak uzbroić
się w cierpliwość. Gmina posiada już niezbędne
pozwolenia i środki finansowe, m.in. z Unii Europejskiej
(jeśli województwo jeszcze doda, to będzie ich więcej),
ale na razie realizacja jest na etapie wyłonienia
wykonawcy inwestycji w drodze przetargu. Przystąpiło
do niego 5 dużych firm. Komisja przetargowa wybrała
najkorzystniejszą ofertę pod względem cenowym.
Niestety, niektórzy oferenci odwołali się od tej decyzji .
Przeciętnego mieszkańca może to irytować, ale ustawa
o zamówieniach publicznych daje firmom prawo
odwoływania się od decyzji komisji przetargowych.

W chwili obecnej, kiedy spadła liczba zamówień
publicznych w Polsce, firmy walczą o każdy przetarg i o
każdy grosz. Nie można skrócić procedur przetargowych,
pomijając „kosztujące” dużo czasu odwołania, ponieważ
gmina nie może narażać się na zwrot dotacji unijnych.
Wszystkie działania współfinansowane z tych środków
są bardzo rygorystycznie kontrolowane.
Jesteśmy już o krok od rozpoczęcia inwestycji, ale
wszystko musi odbyć się zgodnie z przepisami i
niestety, trochę się opóźni. Mam nadzieję, że wkrótce
modernizacja bulwaru rozpocznie się.
Do końca lipca br. zostanie opracowana kompletna
dokumentacja projektowa na wykonanie sieci elektroenergetycznej wraz z projektem oświetlenia, w obrębie
zbiegu ulic Kochanowskiego, Mickiewicza i Baczyńskiego w
Sztumie (projektowane rondo). Dokumentację budowlaną
dla tego przedsięwzięcia, na zlecenie Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, właściciela drogi krajowej nr 55,
opracowuje Agencja Ochrony Środowiska z Koszalina.
•
W maju br. został ogłoszony przetarg na budowę
chodnika w Zajezierzu – dojście od ul. Polnej do
cmentarza komunalnego. Termin składania ofert w
przetargu przewidziano do 15.06.2009r. .

Prace remontowe na ul. Nowowiejskiego

Złote Gody 50 lat pożycia małżeńskiego

Eryka i Roman Meyna, Zofia i Albert Talaśka, Irena i Wiktor Sycz

Od lewej Krystyna i Izydor Walichnowscy, Stefania i Ryszard
Grzegorzewscy

Od lewej Janina i Kazimierz Włoch, Barbara i Władysław Jaworscy,
Teresa i Eryk Olszewscy

- to dowód wierności i miłości rodzinnej, to piękny wzór dla
młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie. Ten
szczególny jubileusz obchodziło osiem par małżeńskich:
Eryka Roman Meyna
Zofia Albert Talaśka
Irena Wiktor Sycz
Krystyna Izydor Walichnowscy

Stefania Ryszard Grzegorzewscy
Janina Kazimierz Włoch
Barbara Władysław Jaworscy
Teresa Eryk Olszewscy
Za miłość, wzajemne zrozumienie i przykład życia we dwoje
Dostojni Jubilaci zostali odznaczeni medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie, przyznawanymi przez Prezydenta RP.

Podczas uroczystości, która odbyła się 9 maja 2009 r. w sali
Urzędu Stanu Cywilnego w Sztumie, Burmistrz Leszek Tabor
złożył Jubilatom gratulacje i serdeczne życzenia pomyślności
i wielu następnych lat we dwoje. Szacowni małżonkowie
otrzymali także dyplomy z życzeniami oraz kwiaty.

Bądź piękna na wiosnę – praktyczne porady specjalisty
Pod takim hasłem 15 maja 2009 r. na Zamku Sztumskim
odbyło się kolejne spotkanie organizowane przez Urząd
Miasta i Gminy w Sztumie przy współpracy ze Sztumskim
Centrum Kultury w ramach aktywizacji środowiska
kobiecego. Mieszkanki naszej gminy miały okazję wysłuchać
fachowych porad i wskazówek na temat prawidłowej
pielęgnacji włosów, paznokci oraz stóp, a także skorzystać
z zabiegów kosmetycznych dzięki pani Barbarze Koziara,
właścicielce Salonu Fryzjersko – Kosmetycznego „Studio
Botee” w Sztumie.. Zaprezentowała ona i wykonała zabieg

pedicure, opowiadając przy tym, jak ważna jest dbałość
o stopy i ich właściwa pielęgnacja. Ponadto uczestniczki
spotkania mogły odmienić swój wygląd poprzez zmianę
fryzury, kosmetykę brwi czy popularny french manicure. Było
to również świetna okazja do uzyskania fachowych porad
ułatwiających rozwiązanie problemów, z jakimi borykają
się panie podczas codziennej dbałości o swój wygląd.
Spotkanie upłynęło w miłej „babskiej” atmosferze przy
słodkim poczęstunku.

Spotkanie z kosmetyczką BarbarąKoziara właścicielką Salonu
Fryzjersko-Kosmetycznego „Studio Botee”
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