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Szanowni Mieszkańcy
Do Waszych rąk trafia pierwszy numer gminnego informatora. Wielu
mieszkańców, szczególnie starszych, w bezpośrednich rozmowach
wskazywało na niedosyt informacji o działalności samorządu. Podkreślało,
że nie wszystko może zastąpić Internet. Należy także dbać o słowo pisane,
drukowane. Mam nadzieję, że ten gminny informator w jakimś stopniu
spełni oczekiwania. Na pewno nie jest on jeszcze doskonały, ale będziemy,
przy pomocy czytelników, pracować nad jego formą i treścią.
Będziemy starali się zamieszczać informacje nie tylko o działalności
władz samorządowych, ale też i licznych stowarzyszeń, grup mieszkańców,
instytucji. Zapraszam do tej współpracy i przesyłania swoich uwag.
Mam nadzieję, że lektura informatora zwiększy wiedzę o codziennym
życiu naszej gminy i mieszkańców - problemach, osiągnięciach, planach na
przyszłość.
Życzę miłej lektury
Burmistrz Sztumu
Leszek Tabor
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Uroczyste wręczenie decyzji o dofinansowaniu projektu przez Marszałka
Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego
W dniu 4 maja br. w salach sztumskiego zamku odbyło się uroczyste spotkanie z Marszałkiem
Województwa Pomorskiego Janem Kozłowskim, który na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
złożył decyzję Zarządu Województwa Pomorskiego o dofinansowania projektu pn. „Podniesienie
atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej
zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego”.
Wartość dofinansowania wynosi 11,03 mln zł , tj. 60% wydatków kwalifikowanych. Projekt będzie
realizowany w partnerstwie 7 samorządów (gminy: Sztum Dzierzgoń, Stary Targ, Stary Dzierzgoń,
Mikołajki Pomorskie, Prabuty i Malbork) oraz 2 organizacji pozarządowych (Powislańska Organizacja
Turystyczna i Stowarzyszenie gmin Polskie Zamki Gotyckie). Realizacja projektu powinna rozpocząć
się już pod koniec czerwca br.
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WIELKA RADOŚĆ - Największy sztumski projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej!
14 kwietnia br. Zarząd Województwa
Pomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu
projektów z zakresu infrastruktury turystycznej.
Z 18 zgłoszonych do konkursu projektów wybrano
6, wśród nich sztumski projekt pn. „Podniesienie
atrakcyjności turystycznej Szlaki Zamków
Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej
łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turysty-

cznymi powiatów malborskiego, sztumskiego,
kwidzyńskiego”. Wartość dofinansowania wynosi
11,03 mln zł, tj. 60% wydatków kwalifikowanych.
Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt będzie
realizowany wspólnie z 6 gminami: wiejską
Malbork, Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Stary
Dzierzgoń, Stary Targ i Prabuty oraz Powiślańską Organizacją Turystyczną i Stowarzyszeniem Gmin Polskie Zamki Gotyckie.
W ramach projektu powstanie 150-km trasa
rowerowa, 14 punktów wypoczynkowych,
2 punkty informacji turystycznej w Dzierzgoniu i Prabutach, zmodernizowany zostanie bulwar nad Jeziorem Sztumskim.
Sztum dzięki realizacji projektu zyska piękne miejsce wypoczynku, tak długo przez
nas wszystkich oczekiwane. Mieszkańcy
Sztumu i odwiedzający nas turyści będą
mogli odpoczywać w przyjaznym otoczeniu

jeziora Sztumskiego. Na bulwarze zostanie
zmieniona nawierzchnia, nasadzona nowa
zieleń i pojawią się elementy małej architektury:
ławki, kosze, lampy. Także plaża będzie bardziej
przyjazna dzięki czemu jeszcze więcej osób
będzie z niej korzystało.
Jest to ten sam projekt, który w ubiegłym
roku zajął 2 miejsce po ocenie strategicznej
w konkursie o dofinansowanie z Programu
Operacyjnego   Innowacyjna Gospodarka i mimo
ogromnego poparcia mieszkańców i przyjaciół
Sztumu ostatecznie uplasował się na liście
projektów rezerwowych.
Będzie on realizowany od czerwca 2009 r. do
końca 2010 r. Nie jest to pierwszy sztumski
projekt, który uzyskał dofinansowanie z nowego
budżetu Unii Europejskiej. Wcześniej zapadła
decyzja o dofinansowaniu kwotą 1,3 mln zł
inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
wsSztumie i części Sztumskiego Pola”.

Wspaniałe święto biegania w Sztumie - Mistrz Europy pokonany
W Sztumie odbył się XIX Międzynarodowy
Sztumski Bieg Solidarności organizowany z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i V
rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej pod
hasłem „Od Konstytucji do Unii Europejskiej”.
Było to wspaniałe, historyczne i rekordowe pod
każdym względem święto biegania i uczczenia
rocznic w centrum Sztumu, jego główną ulicą
Mickiewicza. Dopisała piękna, słoneczna pogoda
i liczne rzesze widzów, mieszańców Sztumu
obserwujących i dopingujących biegaczy. Aż
było na co patrzeć.

W imprezie wystartowała rekordowa liczba
ponad 700 uczestników, w tym w biegu głównym
na trasę 6600 m wyruszyło 202 biegaczy i 501
w biegach dla dzieci. Frekwencja zaskoczyła
organizatorów – zabrakło czipów w biegu
głównym i medali w biegach dla dzieci.
W imprezie uczestniczyły delegacje miast
partnerskich Sztumu – z Val de Reuil /Francja/
z Merem tego miasta i Ritterhude /Niemcy/
z Panią Burmistrz tego miasta. Bieg główny miał
silną obsadę, w którym wystartowali: Mohtari
Behnari /Francja/, mistrz Europy w biegach
przełajowych z 2005, w tym roku 11 w Brukseli,
czołowi biegacze z Ukrainy - Władimir Timoszow
i Białorusi – Igor Zaworonuk, Abraham Yator
z Kenii, czołowi polscy biegacze – Leszek
Zblewski /Remus Kościerzyna/ i Bartosz Mazerski
– zawodnik gospodarzy LKS ZANTYR Sztum,
medalistki mistrzostw Polski w kategorii kobiet-

Marzena Kłuczyńska /aktualna wicemistrzyni
Polski w półmaratonie/ – AZS Poznań,
Agnieszka Janasiak /aktualna wicemistrzyni
Polski wsmaratonie/ – Olimpia Poznań, Violetta
Kryza – Olsztyn, Tatiana Medunica – Ukraina.
W biegu głównym wystartowała Burmistrz
Ritterhude – Ute Schmidt, radni Val de Reuil
– Maurice Barbe i Patryc Huon, Leszek Tabor
– Burmistrz Sztumu, Piotr Stec – Starosta
Sztumski, Andrzej Babieczko – radny Miasta
isGminy Sztum.
Bieg główny miał bardzo ciekawy i emocjonujący przebieg, zakończony niespodziewanym
rozstrzygnięciem w postaci porażki mistrza
Europy w biegach przełajowych z 2005 roku
is11 zawodnika tegorocznych mistrzostw Europy z Brukseli Mohtariego Behnari z Władimirem
Timoszowem z Ukrainy. Od początku biegu
ukształtowała się sześcioosobowa czołówka
biegaczy – Mohtar Behnari, Władimir Timoszow,
Igor Zaworonuk, Abraham Zator, Leszek
Zblewski i Bartosz Mazurski, która biegła razem
przez cztery okrążenia. Na piątym okrążeniu
odpadł z czołówki Leszek Zblewski. Na ostatnim szóstym okrążeniu przyspieszył Władimir
Timoszow i wygrał niezagrożony, wyprzedzając
Mohtara Behnari, Igora Zaworonuka, Bartosza
Mazerskiego i kenijczyka Abrahama Yatora.
Wśród pań od początku rywalizowały między
sobą dwie poznanianki – Marzena Kłuczyńska
i Agnieszka Janasiak. Szybsza na mecie była
wicemistrzyni w półmaratonie – Marzena
Kłuczyńska wyprzedzając wicemistrzynie Polski
w maratonie Agnieszkę Janasiak. Trzecia była
Violetta Kryza z Olsztyna. W biegu głównym
wystartowało aż 35 mieszkańców Sztumu. To
też rekord.
W biegach dla dzieci i młodzieży  pokreślić należy kolejne zwycięstwo Michała Kopeckiego
(mistrza województwa) – SP 2 Sztum w biegu
chłopców rocznik 1986-87, który wyprzedził
swoich klubowych kolegów Karola Rakowskiego isDaniela Pietrzyka. W biegu chłopców szkół
gimnazjalnych zwyciężył Andrzej Rogiewicz
(ZS Czernin) wyprzedzając swojego kolegę

klubowego Kacpra Rogackiego. W biegu
dziewcząt szkół gimnazjalnych zwyciężyła Sara
Szamańska przed Paulina Skoczyńską i Elwirą
Lewowicką /Gimnazjum Sztum/. Wszyscy
zawodnicy są zawodnikami LKS ZANTYR Sztum
– podopieczni Bartosza Mazerskiego.
Najliczniejszą rodziną okazała się rodzina
Państwa Bobryk z Łosic, którzy biegli w składzie: Ania Bobryk Hubert Bobryk, Kinga
Bobryk Wanda Bobryk, Zenon Bobry. Wszyscy
z nich ukończyli bieg ale nie figurują w komunikacie końcowym ze względu na brak czipów.
Najlepszą rodziną okazała się – rodzina
Dębowskich z Kraśniewa– Janusz, Tomasz i Piotr
oraz najlepszym małżeństwem – małżeństwo
Dorota i Mariusz Pawłowscy ŻTS Nowy Dwór
Gdański. Najstarszym uczestnikiem był Marian
Parusiński – 87 lat z Gdańska i Wanda Szamańska
z Kurzętnika.
Dla zwycięzców były liczne nagrody do
losowania natomiast pozostali uczestnicy biegu
głównego otrzymali pamiątkowe odlewane
medale i okolicznościowe koszulki. Wszyscy
otrzymali posiłek i napój.
Głównym organizatorem biegów był Lekkoatletyczny Klub Sportowy w Sztumie, który
składa serdeczne podziękowania wszystkim
współorganizatorom, partnerom i sponsorom,
sędziom i obsłudze, którzy przyczynili się do
zorganizowania tak pięknej i niezapomnianej
imprezy.
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Wizyta delegacji zagranicznej z Niemiec i Francji
W dniach 1-3 maja br. na zaproszenie władz miasta w Sztumie przebywali przedstawiciele zaprzyjaźnionych gmin Ritterhude i Val de Reuli. Delegacja
brała udział w imprezach inaugurujących wydarzenia związane z obchodami uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz rocznicą 5-lecia wejścia Polski do Unii
Europejskiej. Oficjalna delegacja uczestniczyła w uroczystej mszy świętej w kościele św. Anny, po której wraz z mieszkańcami Sztumu przemaszerowała
pod Pomnik Rodła składając kwiaty. Przedstawiciele zaprzyjaźnionych gmin z Niemiec i Francji podsumowali 5-lecie wejście Polski do Unii Europejskiej,
a popołudniem kibicowali zawodnikom XIX Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności, niektórzy z nich sami brali udział w biegu. Z 1
numerem startował oficjalny delegat Val de Reuil, Mokhtar Benhari, który zajął wysokie 2 miejsce. W biegu brali udział jeszcze inni delegaci: Fabryce
Barbe, Patrick Huon oraz Pani Ute Schmidt V-ce Burmistrz niemieckiej gminy Ritterhude, tradycyjnie uczestnikiem biegu był też Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum. Ta cykliczna impreza co roku przyciąga wielu zawodników i kibiców propagując bieganie jako najprostszą formę ruchu, ale jednocześnie jest też
popularyzacją historii tej dawnej i najnowszej.

W 2009 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej kontynuuje realizację tzw. projektu
systemowego. Projekt zatytułowany „Program
aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie
Sztum WCZORAJ DZIŚ JUTRO” od roku 2008
współfinansowany jest przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Program ten skierowany jest do osób
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, czyli klientów Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy znajdują
się w wieku aktywności zawodowej i mogą
pracować
na
otwartym
rynku
pracy.
Do udziału w projekcie w roku 2009 MGOPS
w Sztumie włączył swoich podopiecznych,
którzy należą do jednej z poniższych kategorii:
• bezrobotni do 25 r. ż, bezrobotni długotrwale,
• bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego
lub bez wykształcenia średniego,
• bezrobotni samotnie wychowujący co
najmniej jedno dziecko do 18 r. ż.,
• osoby nieaktywne zawodowo: uczące
się oraz nieaktywne z uwagi na opiekę
nad dziećmi lub osobami zależnymi,
• osoby niezaradne życiowo z problemami w sprawach opiekuńczo- wychowawczych,
• niepełnosprawni,
• zatrudnieni (w szczególności rolnicy).

Klienci pomocy społecznej uczestniczący w tym
projekcie biorą udział w szeregu działaniach,
które mają pomóc im w podjęciu zatrudnienia,
a więc zwiększają ich kwalifikacje zawodowe
i życiowe poprzez udział w organizowanych przez
Ośrodek warsztatach, szkoleniach, kursach.

W roku 2009 MGOPS w Sztumie organizuje też
dwie duże imprezy plenerowe dla uczestników
projektu systemowego i ich rodzin, których celem
jest integracja środowiska: z okazji Dnia Matki
i Dnia Dziecka.
MGOPS w Sztumie zakłada, że dzięki realizacji
projektu część klientów pomocy społecznej
uzyska bądź podniesie kwalifikacje zawodowe,
zdobędzie umiejętności korzystania z technologii
informatycznych, będzie potrafiło sprawnie
i bez oporów poruszać się po rynku pracy,
co w konsekwencji przełoży się na uzyskanie
zatrudnienia.

Sukcesem Ośrodka będzie zmniejszenie liczby
jego podopiecznych spowodowane podjęciem
W 2009 r. Ośrodek bezpłatnie organizuje kurs
pracy i ostatecznie zmniejszenie obszarów wyklusprzedawcy z obsługą wózków jezdniowych,
czenia społecznego w całej gminie.
kursy językowe oraz inne szkolenia zgodne
z oczekiwaniami i predyspozycjami swoich
Osoby zainteresowane udziałem mogą zapoznać
klientów. Ponadto klienci bezpłatnie korzystają
się ze szczegółami projektu w siedzibie MGOPS
z warsztatów psychologicznych, doradztwa
w Sztumie u pracownika socjalnego ze swojego
zawodowego, mają finansowane badania
rejonu działania.
z zakresu medycyny pracy czy ubezpieczenie
zdrowotne. Część rodzin objętych pomocą
Szczegółowe informacje o projekcie na stronie
społeczną uzyska wsparcie tzw. asystenta rodziny
www.mgopssztum.pl.
i skorzysta z terapii psychospołecznej.
Ośrodek w ramach projektu finansuje i organizuje
wolontariuszy na rzecz swoich klientów potrzebujących pomocy: młodzież wieku 15
– 25 lat m. in. pomaga w nauce, uczestniczy
w organizowaniu czasu wolnego dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.
Dzieci uczestników projektu mogą korzystać ze
zorganizowanych form aktywnego wypoczynku
w czasie gdy ich rodzice biorą udział w zajęciach
aktywizujących. Koszt udziału dzieci w zajęciach
finansowany jest ze środków EFS. Również
koszty związane z dojazdem, poczęstunkiem
czy zakupem niezbędnych do zajęć artykułów
zarówno dla dorosłych, jak i dzieci pokrywane są
ze środków unijnych.
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< COOL> TURALNE WIEŚCI Z ZAMKU
Uniwersytet Trzeciego Wieku

25 marca w ramach Uniwersytetu Trzeciego
Wieku odbył się fascynujący wykład znanego
w kraju specjalisty od Szekspira – prof.
Andrzeja Żurowskiego pt.: „Gdańskie tradycje
Szekspirowskie”. Po wykładzie można było
zakupić niektóre publikacje profesora.
W ramach współpracy między SCK a Powiślańską
Wyższą Szkołą Zarządzania w Kwidzynie i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu 27
marca odbyło się kolejne seminarium „Nauka
isedukacja naszą wspólną przyszłością”. Otwarte
panele dyskusyjne, jak zawsze, przyciągnęły
wiernych i żądnych wiedzy słuchaczy.
Kulturalny kwiecień zapoczątkował wernisaż
prac p. Krystyny Jażdżewskiej – Baranowskiej
„Od Kaszub do Powiśla”. Inspirację dla jej
twórczości stanowi natura, a ponieważ od
roku mieszka wsSztumie, więc na obrazach
eksponowanych na zamku możemy podziwiać
znajome krajobrazy Powiśla.
16 kwietnia na zamku słuchacze Uniwersytetu
Trzeciego Wieku gościli prof. Joannę Senyszyn
z wykładem o roli kobiet w Unii Europejskiej.
Niezwykła osobowość Pani Profesor przyczyniła
się do dużej frekwencji podczas spotkania,
a także do interesującej dyskusji na tematy
społeczne.

Socjologowie w Piekle
Przez tydzień, począwszy od 16 kwietnia bieżącego roku w Szkole Podstawowej w Piekle
przebywała grupa studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas
praktyk realizowali ankietę, której przedmiot
badań stanowiły problemy mieszkańców wsi;
głównie związane z sytuacją na lokalnym rynku
pracy oraz sposób, w jaki gospodarstwa domowe
radzą sobie z nimi, a także rola lokalnie ważnych
instytucji, takich jak: szkoła, pomoc społeczna,
urzędy pracy czy urzędy gmin i powiatów.
Socjologów interesowały także wspólne działania i współpraca między mieszkańcami – to, co
zwykle określa się jako kapitał społeczny. Temat
badań wydaje się szczególnie ważny obecnie,
gdy mieszkańcy społeczności lokalnych coraz
częściej ponoszą konsekwencje kryzysu
ekonomicznego.

www.sztum.pl

VIVA ESPANIA!
Na sztumskim zamku zrobiło się gorąco i energetycznie, a to za sprawą kolejnego z cyklu
„Wieczorów Kultur”. Piątkowy wieczór 17 kwietnia
rozpoczęła projekcja oscarowego filmu Pedra
Almodovara „Wszystko o mojej matce”. Następnie publiczność rozgrzał zespół „Aire Andaluz”,
który zaprezentował flamenco w najczystszej
formie. Pełni ognistego temperamentu tancerze wraz z wokalistką o nieprzeciętnych zdolnościach, przy akompaniamencie hiszpańskiej
gitary i instrumentów perkusyjnych, sprawili, że
obecnym na koncercie widzom wieczór ten na
długo pozostanie w pamięci.

Studenci: Izabela Skrzeszewska, Anna Huras
isPaweł Karamuz poprowadzili także lekcje z
uczniami piątej i szóstej klasy Szkoły Podstawowej w Piekle. Ich celem było przede wszystkim pokazanie dzieciom wartości wykształcenia i uczenia się oraz uświadomienie możliwości
(głównie zawodowych), jakie wykształcenie
otwiera. Prowadzący, wykorzystując barwne
slajdy, pokazywali, że edukacja to „bilet do
świata zasobów”, niezbędny czynnik w realizacji
marzeń i planów życiowych. Adepci socjologii
wskazywali dzieciom na wielkie pożytki płynące
z nauki języków obcych oraz na ogromną
przydatność matematyki i nauk logicznych w
dalszej karierze edukacyjnej. Znaczna część
zajęć była jednak poświęcona socjologii i sposobom jej uprawiania. Dzieci dowiedziały się,
czym socjologowie się zajmują po studiach,
jakich narzędzi używają w badaniach, jakie
zawody są im dostępne oraz kto ze znanych
ludzi kultury i polityki kończył socjologię.

Młodzi znowu kręcą i zdobywają nagrody !

W tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu filmowego Panasonic Kid Witness News
sztumscy gimnazjaliści znowu stanęli na podium.
„Eko-ody-seja”, którą zrealizowała grupa filmowa
Młodzi kręcą, działająca pod opieką Ludmiły
i Rafała Zdziennickich, znalazła się w gronie
laureatów.
6 kwietnia 2009 r. czteroosobowa grupa z opiekunami uczestniczyła w gali rozdania nagród
oraz miała okazję zwiedzić studio telewizyjne
Dzień Dobry TVN. Jury konkursu Panasonic
KWN doceniło film, opowiadający o wizycie
Eco-kosmitów na planecie Ziemia, głównie
za oryginalny pomysł, jak również za prostotę
i klarowność przekazu. Zwróciło uwagę także
na wysoki poziom montażu oraz umiejętność
zabawy konwencjami filmowymi.

Od lewej: Kamila Paluch, Natalia Wiklandt,
Anna Dominikowska i Nicol Prądzyńska zdobywczynie 3.miejsca

Może to przyszłe osobowości mediów?
Najwięcej emocji wzbudziło wśród uczniów
i studentów wspólne tworzenie prostej ankiety,
„Zwierzęta w gospodarstwach domowych”,
którą dzieci przeprowadzą w swoich domach
i zanalizują. Ćwiczenie oprócz aspektu ekologicznego posiada także duży walor edukacyjny –
dzieci, opracowując wyniki ankiety, dowiedziały
się np. czym jest średnia i w jaki sposób ją
interpretować. A zaprezentowanie wyników
przy użyciu wykresów, pozwoli wyćwiczyć
także podstawy obsługi komputera i arkusza
kalkulacyjnego.
Studentów zaskoczyło nie tylko miłe przyjęcie,
ale i otwartość dzieci oraz ich chęci do wspólnej
pracy. Dla przyszłych socjologów to spotkanie
było cennym doświadczeniem, którym z pewnością podzielą się na uczelni.
		
Dr Paweł Poławski (IS UW)

Wspólne ustalenie tematu ankiety nie było takie trudne, chociaż pomysłów było mnóstwo.

www.sztum.pl
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Równy start w przyszłość

Projekt WND-POKL.09.01.02-22-164/08 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja!
Tuż po feriach zimowych rozpoczęła się
realizacja zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno
– wyrównawczych w ramach projektu RÓWNY
START W PRZYSZŁOŚĆ w szkołach z terenu Miasta
i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń.
Biorą w nim udział:
1) Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II
w Sztumie
2) Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Dzierzgoniu
3) Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Czerninie
4) Szkoła Podstawowa Nr 2 im.
Maksymiliana Golisza w Sztumie
5) Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia
Państwa Polskiego w Dzierzgoniu
6) Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi im. Rodziny
Donimirskich w Czerninie
7) Szkoła Podstawowa w Gościszewie
8) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
9) S z k o ł a P o d s t a w o w a i m . Ś w .
Wojciecha w Bągarcie
10) Szkoła Podstawowa im. Jana Hinca
w Piekle
11) Szkoła Podstawowa w Bruku.
Dla najmłodszych uczniów z klas I-III zaplanowano zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
służące eliminowaniu dysproporcji edukacyjnych
w ramach kształcenia zintegrowanego Uczniowie starsi będą mogli pogłębiać wiedzę i umiejętności w dziedzinach: matematyka, fizyka,
biologia, chemia, geografia, przyroda, języki obce,
informatyka. Przewidziane są atrakcyjne zajęcia z

fizyki i matematyki, wypełnione eksperymentami, zagadkami, samodzielnymi ćwiczeniami
oraz wspólnymi wycieczkami do miejsc,
które fascynują fizyków, astronomów oraz
inżynierów. Europa ma kłopoty z uzupełnianiem
starzejących się kadr inżynierskich i inwestowanie w nauki ścisłe może zagwarantować dostatnie życie przyszłemu młodemu inżynierowi.
Gimnazjaliści z Dzierzgonia z coraz większą
pasją prowadzą eksperymenty. Zaplanowali już
wieczorne zajęcia z astronomii obserwacyjnej
z wykorzystaniem teleskopu - głównie dla
chętnych uczniów klas trzecich gimnazjum.
Z kolei uczniowie sztumskiej „jedynki” poznają praktyczne zastosowanie praw fizyki
na przykładzie urządzeń funkcjonujących
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
w Sztumie. W ramach projektu w dniach 27-31
marca 2009 uczestnicy zajęć pozalekcyjnych
z języków obcych w gimnazjach oraz w szkołach
podstawowych w Sztumie, Czerninie,
Dzierzgoniu, Bągarcie i Bruku wybrali się do
Gdańska. Odbyło się 5 wyjazdów, będących
okazją do sprawdzenia umiejętności językowych oraz poszerzenia wiedzy o kulturze
kraju, którego język uczniowie poznają. Konsul
Generalny Republiki Federalnej Niemiec, Pan
Joachim Bleicker oraz Wicekonsul spotkali się
w gdańskim Conradinum z grupą „szlifującą”
język niemiecki. Z grupą uczącą się angielskiego
spotkał się Konsul Honorowy Królestwa Wielkiej
Brytanii, Pan Andrzej Kanthak. Dzieci odwiedziły
również Bibliotekę Brytyjską Uniwersytetu
Gdańskiego, a także złożyły wizytę w Centrum
Herdera Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie wzięły
udział w konkursie z nagrodami.
Po trudach nauki nadeszła chwila relaksu:
spacer po Gdańsku, który urzeka o każdej porze
roku.

Grupa ucząca się języka niemieckiego w Szkole
Podstawowej w Czerninie po spotkaniu z
Konsulem Republiki Federalnej Niemiec.

Uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Czerninie
pogłębiają matematyczną wiedzę na zajęciach
pozalekcyjnych pod okiem Pani Mirosławy
Sztandarskiej.

VI FORUM DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W SZTUMIE

Blisko 80 nauczycielek przedszkoli z powiatów
sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego
wzięło udział w VI Forum, aby podzielić się
doświadczeniami w pracy z dziećmi, a także by
poznać ciekawe metody i zintegrować swoje
środowisko. Organizatorem było Publiczne
Przedszkole Nr 1 w Sztumie, a honorowy patronat
nad imprezą objęło Stowarzyszenie „Przyjaciele
Dzieci”, działające przy tym przedszkolu. Temat
przewodni spotkania brzmiał: „Edukacja przez
ruch - wiosenne inspiracje”.

Spotkanie zainaugurował wykład Doroty
Dziamskiej, autorki kinezjologicznego systemu
kształcenia „Edukacja przez ruch”. Metoda ta
realizuje naturalną potrzebę ruchu dziecka,
co potwierdzają doświadczenia przedszkoli,
wykorzystujących ten system w swojej pracy.
Omówienie zmian w podstawie programowej
przez Helenę Banaszyńską, wizytator Kuratorium
Oświaty w Gdańsku, poprzedziło optymistyczne
przedstawienie teatralne w wykonaniu przedszkolaków oraz ich rodziców i członków Stowarzyszenia „Przyjaciele Dzieci“. Wzbudziło ono
zachwyt wśród gości. - To wielka przyjemność
- mówiły mamy biorące udział w spektaklu. Dla
kadry pomoc i zaangażowanie rodziców to
powód do zadowolenia. Ale największą radość
z tej współpracy mają właśnie dzieci: - Bo to jest
wspaniale móc występować w przedszkolu razem
z mamusią - tłumaczyła Ania grupy pięciolatków.
Druga część Forum odbyła się w przedszkolu,
gdzie pod okiem trenerek systemu Edukacja przez
ruch nauczycielki uczestniczyły w warsztatach.
Były to kinezjologiczne zabawy dydaktyczne.

Efektem działań warsztatowych były kolorowe
prace, z których powstała piękna wystawa pod
hasłem „Wiosenne inspiracje”.
Zakończenie forum potwierdziło potrzebę
organizowania imprez umożliwiających wymianę doświadczeń oraz zacieśnianie współpracy między placówkami przedszkolnymi. Takie
spotkania mogłyby odbywać się częściej, kilka
razy w roku – powiedziała jedna z nauczycielek
biorących udział w forum.
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Co słychać u Ekoludków?
W Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Kubusia
Puchatka w Sztumie działający już od kilku lat
Klub Ekoludków szerzy edukację ekologiczną
wśród dzieci i rodziców. „Wierzymy, iż kształtowanie elementarnych nawyków i postaw ekologicznych to początek ich ekologicznego stylu
życia” - przekonują nauczycielki, opiekunki
klubu.
W roku szkolnym 2008/2009 realizują projekt
TROPEM KROPLI WODY. Jego celem jest podkreślenie znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin
oraz uświadomienie konieczności jej ochrony.

Projekt ten jest laureatem w konkursie ,,Henkel zielone granty”2008/2009 organizowanym przez
Fundację Nasza Ziemia, a nagrody ufundowała
spółka Henkel Polska.
W jego ramach zaplanowano wycieczki nad
jeziora, do oczyszczalni ścieków, do Białej
Góry i oceanarium w Gdyni. Przewidziano
także warsztaty ekologiczne i przedstawienie
oraz obserwacje przyrody przy pomocy
lup i mikroskopów. Wewnątrz przedszkolny
Konkurs Plastyczny pt. ,,Praca i wypoczynek
nad wodą” to kolejne przedsięwzięcie, mające

propagować bezpieczny i aktywny wypoczynek
nad wodą oraz dbanie o czystość środowiska
przyrodniczego. Wystawę prac można oglądać
w przedszkolu podczas godzin otwarcia.
Przed ekoludkami kolejne zadania. Ich opiekunki wyrażają nadzieję, iż podejmowane przez nie
działania w kierunku propagowania ochrony
i oszczędzania wody, w przyszłości przyczynią
się do ukształtowania odpowiednich nawyków
proekologicznych dzieci i rodziców.

MGOPS - V Rocznicę istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Sztumie wspólnie z podopiecznymi uroczyście
obchodził V Rocznicę istnienia Środowiskowego
Domu Samopomocy w Czerninie.
Uroczystość uświetniła obecność Burmistrza

Miasta i Gminy Sztum, jego zastępcy, przedstawicieli współpracujących z ŚDS ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji, jak również
aktualnych i byłych uczestników terapii oraz ich
opiekunów.
Zaproszeni goście poznali dorobek ŚDS w postaci prezentacji multimedialnej, wystawy prac
oraz krótkiego występu artystycznego. Przypomniano, jak powstawał Środowiskowy Dom, jak
funkcjonuje na co dzień oraz zaprezentowano
osiągnięcia sportowe, muzyczne i plastyczne.
Część oficjalna zakończyła się wręczeniem gościom upominków w postaci drzewek owocowych
symbolizujących owoce pracy.
Potem odbył się poczęstunek, podano kawę,
herbatę i wspaniały jubileuszowy tort z pięcioma racami i głośnym „STO LAT, STO LAT...”.

Więcej na temat działalności ŚDS w Czerninie na
stronie www.mgopssztum.pl.

100 LAT- WZRUSZAJĄCY I PIĘKNY JUBILEUSZ
Niecodzienny Jubileusz 100 rocznicy urodzin
mieszkanki Pietrzwałdu Pani Anny Macuga
zgromadził wielopokoleniową rodzinę oraz
zaproszonych gości.
Jubilatka urodziła się 22 kwietnia 1909 r.
w Borowym Młynie (gmina Ryjewo). Do wybuchu II wojny światowej mieszkała z mężem
i dziećmi w miejscowości Święta Siekierka
(obecnie Mamonowo). Kiedy męża powołano do
wojska, przyjechała z dziećmi do rodziców, do
Pietrzwałdu, w którym mieszkali oni od 1920 r.,

prowadząc gospodarstwo rolne. Przeżyła wiele
ciężkich chwil, zwłaszcza podczas wojny. Na jej
oczach w 1945 r. Rosjanie w rodzinnym domu
zabili oboje rodziców. Mieszkając do dzisiaj
w domu rodzinnym, Pani Anna wychowała dwie
córki, doczekała 6 wnuków i 7 prawnuków. Całe
swoje życie, troszcząc się o ciepło rodzinne,
pracowała na gospodarstwie odziedziczonym
po rodzicach.
Przedstawiciele
Wojewody
Pomorskiego
i Premiera Rzeczypospolitej Polskiej przekazali

Jubilatce listy gratulacyjne z okazji 100 rocznicy
urodzin. Z życzeniami dla Pani Anny przybyli także: Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor,
Dyrektor MGOPS w Sztumie Sylwia Mackiewicz,
Sołtys wsi Pietrzwałd Kazimiera Kosmowska.
Z okazji pięknego jubileuszu Leszek Tabor życzył
Pani Annie zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej
pomyślności na każdy dzień, przekazując
listy gratulacyjne oraz kwiaty i prezenty. Na
uroczystość przybyli również przedstawiciele
Związku Mniejszości Niemieckiej, w którego
spotkaniach Jubilatka aktywnie uczestniczy.
Stulatka nie kryła wzruszenia. Z niedowierzaniem i ogromną cierpliwością przyjmowała
kolejne życzenia, prezenty, pozowała do zdjęć.
Pytani o receptę na długowieczność najbliżsi
zgodnie stwierdzili, że „najważniejsza jest pogoda ducha i zgoda z sąsiadami, a nade wszystko
ciężka praca na roli”. Córki i krewni Pani Anny
żartobliwie podkreślali, że zawsze lubiła dobrze
zjeść, dbała o witaminy. Nigdy nie chorowała,
trzy razy w życiu była w szpitalu: gdy rodziła
córki i gdy nieszczęśliwie złamała miednicę.
Wcześniej potrafiła pieszo podążać na spotkania
zaprzyjaźnionego Związku Setne urodziny to
wyjątkowa uroczystość dla całej społeczności
naszej gminy, ponieważ Pani Anna jako jedna
z nielicznych dożyła tak wspaniałego wieku.
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Aktywne kobiety na Zamku Sztumskim
W ramach prowadzonej już od 2003 r. aktywizacji
środowiska kobiecego, której inicjatorką jest
pani Alicja Podlewska, zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum, na zamku gościły panie na
spotkaniu połączonym z VI już edycją konkursu
„Tradycyjne Potrawy Wielkanocne”.
Pobudzenie aktywności społecznej w zakresie
kultywowania tradycji wielkanocnych, a także
ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez
zachowanie i utrwalenie regionalnych przepisów
na tradycyjne potrawy i ciasta związane
z tym pięknym i rodzinnym świętem to cele
organizatorów: Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
oraz Sztumskiego Centrum Kultury.
Panie z 16 sołectw, jak zwykle, dowiodły, że
nadal potrafią zaskoczyć wszystkich swoim
kunsztem i pomysłowością, przygotowując
przepięknie udekorowane, smaczne dania.
Komisja degustacyjna oceniała je pod względem
smaku, estetyki oraz tradycyjności. Po długiej
i trudnej debacie wyłoniono 6 wyróżnionych sołectw. Czernin, Gościszewo, Piekło, Pietrzwałd, czka konkursu otrzymała nagrodę, a każde
Sztumskie Pole i Sztumska Wieś. Każda uczestni- wyróżnione sołectwo - drobny upominek.
Równolegle ogłoszono po raz pierwszy „Konkurs
na najpiękniejszą palmę”, w którym wzięło udział
14 sołectw, co dowodzi, że także cieszył się
dużym zainteresowaniem. Palmy zaskakiwały
swoją oryginalnością i pomysłowością, ale
przede wszystkim zdumiewały mnogością
technik wykonania i różnorodnością rozmiarów.
Największa, osiągająca prawie 2 metry, była
umieszczona w specjalnym stojaku. Laur
zwycięzcy przyznano jednej z najmniejszych
palm, którą wykonała pani Halina Mądra z sołectwa Koślinka. Miłą atmosferę spotkania
wykorzystał Włodarz Miasta i Gminy Sztum, Pan
Leszek Tabor składając wszystkim przybyłym
serdeczne życzenia spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych. W najbliższym
czasie tj. w maju jest już planowane kolejne
spotkanie, teraz pod hasłem „Bądź piękna na
wiosnę”, na którym panie będą mogły skorzystać
z fachowych porad kosmetyczki.

Walne Zebranie członków stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kraina Dolnego Powiśla
23 marca 2009 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie odbyło się Walne Zebranie członków stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kraina Dolnego
Powiśla, podczas którego przedstawiono i zatwierdzono sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz finansowe za rok 2008, podjęto również uchwałę
o zwiększeniu ilości członków zarządu i przyjęcie do niego pana Piotra Steca. Oprócz nowo przyjętego przedstawiciela powiatu sztumskiego w zarządzie
są burmistrzowie i wójtowie gmin naszego powiatu. Stowarzyszenie działa na terenie powiatu sztumskiego od 2008 r. Tworzą je gminy, starostwo,
lokalni przedsiębiorcy, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne. Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę i
promocję środowiska naturalnego, krajobrazu, zasobów historycznych, kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów
regionalnych.

Miasto dzieciom - Obchody Dnia Dziecka w Sztumie
Dzień Dziecka to najwspanialsze święto dla
każdego dziecka.
Pamiętając o naszych pociechach, chcemy złożyć
im piękne życzenia w tym szczególnym dla nich
dniu.
Wszystkie dzieci te młodsze i te starsze, a więc
tak naprawdę wszystkie zapraszamy na obchody
Dnia Dziecka, które w tym roku wyjątkowo będą
się odbywały na boisku szkolnym przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Sztumie, w niedzielę 31
maja br. od godziny 15.00 .

Sztumskie Centrum Kultury przygotowało
program obchodów:
15.00 - spektakl dla dzieci pt. „Rubinowy Książe”
16.00 – prezentacja SP nr 2 w Sztumie „ Cztery
mile za piec”
16.30 – koncert piosenki dziecięcej, konkurs z
nagrodami
18.00 - zakończenie
Serdecznie zapraszamy i życzymy wesołej
zabawy !
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Z życia Koła Gospodyń w Czerninie - wyjazd do Żukowa

Zaproszenie do udziału w VII konkursie
Kół Gospodyń Wiejskich woj. Pomorskiego
otrzymałyśmy w styczniu i od tego momentu

trwały przygotowania. Zaczęłyśmy od napisania
scenek „Legenda lub baśń o mojej miejscowości”
i „Wakacje u babci na wsi”, potem zabrałyśmy się

„Jedno okienko” w gminie

Nordic walking – spacer
z kijami

Od 31 marca 2009 roku weszły w życie nowe
przepisy dotyczące działalności gospodarczej
oraz rejestrowania jej w ewidencji działalności
gospodarczej. Od tego dnia osoba fizyczna
rozpoczynająca działalność gospodarczą składa
jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej tylko w urzędzie
gminy. Pracownik urzędu zobowiązany jest
niezwłocznie wydać przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ponieważ ustawa nie przewiduje dla
gmin terminu na dokonanie wpisu. Po dokonaniu
wpisu i wystawieniu zaświadczenia o wpisie, organ ewidencyjny (gmina) niezwłocznie
przesyła kopię zaświadczenia do właściwego
naczelnika urzędu skarbowego, urzędu statystycznego, jednostki terenowej ZUS albo Centrali
KRUS. Przedsiębiorca nie musi osobiście dostarczać w.w zaświadczenia do tych instytucji.
Wszelkie czynności związane z wpisem, zmianą,
zawieszeniem, wznowieniem i zaprzestaniem
działalności gospodarczej są zwolnione z opłat.
Do czasu uruchomienia łączności elektronicznej
z w.w instytucjami przedsiębiorca powinien
zgłosić się do Urzędu Skarbowego w celu złożenia
oświadczenia o wyborze formy opodatkowania
oraz do ZUS-u w celu ustalenia daty powstania
obowiązku opłacania składek.

www.sztum.pl

do szycia strojów i do prób. Jedna z koleżanek
podjęła się przygotowania ekspozycji zdjęć
„Moja miejscowość w starej fotografii”. Ale trzeba
było przygotować bezpieczny strój rolnika, a
także pomyśleć, jakimi potrawami zastawić nasz
stół dla gości.18 kwietnia o godzinie piątej 17 pań
z koła Gospodyń Wiejskich w Czerninie wyjechało
do Żukowa. Z nami wyjechały także gospodynie
z gmin: Mikołajki, Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń,
które świetnie dopingowały nas w różnych
konkurencjach. Propozycje scenek, dekoracje
stoisk i prezentacja potraw zainspirowały nas do
kolejnych działań. Konkurencja była ogromna,
gdyż uczestniczyło w niej 16 kół gospodyń
wiejskich z całego Pomorza. Tym bardziej cieszy
nas fakt otrzymania II nagrody w konkurencji
„Moja miejscowość w starej fotografii”.
Było nam ogromnie miło, że zaszczycili nas
swoją obecnością Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum Leszek Tabor, Dyrektor Sztumskiego
Centrum Kultury Andrzej Grześków, Wicestarosta
Sztumski Zygmunt Smoliński, Przewodniczący
Rady Powiatu Wojciech Zielonka i nasz ulubiony
Sołtys Kazimierz Barański. Dziękujemy panu
Stanisławowi Remlein i panu Ryszardowi Grzecy
za nieocenioną pomoc przy dekoracji naszych
scen. Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy
przyczynili się do naszego wyjazdu do Żukowa.

Nordic walking, czyli chodzenie z kijami, zdobywa coraz liczniejsze rzesze sympatyków
w Polsce, a także w Sztumie jest już dość liczna
grupa, która spotyka się na marsze z kijami.
Dzięki współpracy władz samorządowych
i Lekkoatletycznego  Klubu Sportowego ZANTYR
już w maju odbędzie się oficjalne rozpoczęcie
sezonu Nornic Walking. Merytoryczną opiekę
zapewni imprezie pan Ryszard Mazerski, który
udzieli także niezbędnych wskazówek jak
prawidłowo chodzić z kijami.
Ważną zaletą uprawiania tego sportu jest
możliwość uprawiania go w każdym klimacie
w dowolnym terenie, na wszelkich nawierzchniach i co ważne przez cały rok i przez każdego
! W następnym numerze relacja z otwarcia
sezonu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9
marca 2009r. wybory do Parlamentu Europejskiego na kadencję 2009-2014 odbędą
się dnia 7 czerwca 2009r.
Okręg wyborczy Nr 1 obejmuje obszar województwa pomorskiego.
Głosowanie w Sztumie odbędzie się w 14 siedzibach Obwodowych Komisji
Wyborczych w godzinach od 800 do 2200.
Więcej informacji na stronie www.sztum.pl oraz na tablicach ogłoszeń
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