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Diament dla Elity
Prestiżową nagrodę za kolekcję mebli łazienkowych odebrali w Warszawie
przedstawiciele firmy Elita ze Sztumskiego Pola.

Joanna Rac-Kiliszewska i Marek Czebiołko z nagrodami przyznanymi Elicie.

Portal meble.pl i miesięcznik branżowy „BIZNES meble.pl” co roku organizuje
konkurs „Diament Meblarstwa”. Adresowany jest on do producentów mebli,
akcesoriów, półfabrykatów i komponentów meblowych, mających siedzibę lub
przedstawicielstwo na terenie Polski.
Nagroda, jaką uzyskują uczestnicy
konkursu jest potwierdzeniem doskonałego wzornictwa i oryginalności
produkowanych przez nich wyrobów,
wskazaniem doskonałego wizerunku
producenta i znakomitego postrzegania
przez klientów oraz ekspertów.
Firma Elita zgłosiła do tegorocznej

edycji dwie kolekcje mebli łazienkowych:
Serenity oraz Tokyo. Miło jest nam poinformować, że decyzją kapituły konkursu
„Diament Meblarstwa 2011” obie te serie
zostały docenione. Kolekcji Serenity
przyznano nagrodę główną i tytuł „Diament Meblarstwa 2011”, natomiast Tokyo
otrzymało wyróżnienie.
- Nagroda ta i wyróżnienie jest dla
nas powodem do dumy, potwierdzeniem
słuszności wyborów i starań, a jednocześnie zachętą i mobilizacją do dalszej pracy
nad ciągłym doskonaleniem i podnoszeniem jakości naszych wyrobów – komentuje Marek Czebiołko, prezes Elity.

Kronika kadrowa
Burmistrz Leszek Tabor ponownie
powierzył obowiązki swojego zastępcy
Alicji Podlewskiej, a skarbnika gminy
Danucie Wiatrowskiej.
W związku z wyborem na wicestarostę powiatu sztumskiego, Antoniego
Downarowicza, dotychczasowego
sekretarza urzędu, burmistrz mianował
na to stanowisko Darię MietlewskąDura, dotychczas kierującą Referatem
Programów Pomocowych, Współpracy z
Zagranicą I Organizacjami Pozarządowymi. Kierownikiem tego referatu została
Ewa Ruczyńska.
Daria Mietlewska-Dura pracuje w
Urzędzie Miasta i Gminy Sztum od 2002
roku; najpierw w Referacie Inwestycji i
Rozwoju, potem Referacie Programów
Pomocowych, Współpracy z Zagranicą i
Organizacjami Pozarządowymi. Ma wykształcenie wyższe ekonomiczne.
Ewa Ruczyńska rozpoczęła pracę w
urzędzie w 1991 r. w Referacie Finansowo-Budżetowym; od 2006 r. w Referacie
Programów Pomocowych, Współpracy
z Zagranicą i Organizacjami Pozarządowymi, ostatnio jako zastępca kierownika.
Wykształcenie wyższe administracyjne.

Wycinka drzew
Trwa okres wegetacyjny drzew, który
sprzyja prowadzeniu na nich wszelkiego rodzaju prac pielęgnacyjnych oraz
wycinki. Warto zatem przybliżyć nowe
regulacje, obowiązujące od 20 lipca
2010 r., dotyczące wycinki drzew oraz
określenia prac pielęgnacyjnych, które
zostały wprowadzone w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody.
Str. 5
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Wydarzenia minionego roku
Za nami 2010 rok. Jaki był w mieście i gminie Sztum? Postanowiliśmy przypomnieć ważniejsze wydarzenia.

Rozbiórka pomnika na placu Wolności.

Agnieszki Borowskiej skok po medal.

Elita zainwestowała w nowoczesne maszyny.

Wybrany na kolejną kadencję burmistrz Leszek Tabor składa ślubowanie.

Odsłonięcie popiersia Feliksa Nowowiejskiego.

BUDOWNICTWO. Spółdzielnia mieszkaniowa Renawa z Kwidzyna rozpoczęła
budowę drugiego budynku z 80 mieszkaniami przy ulicy Spokojnej.

CANADA I COCA COLA CUP. Sporo
znaczących sukcesów odnieśli młodzi
sportowcy. Agnieszka Borowska (LKS
Zantyr) uczestniczyła w mistrzostwach

świata juniorek w siedmioboju w kanadyjskim Moncton. Zajęła 15 miejsce.
Agnieszka to także aktualna dwukrotna
złota medalistka juniorek - w skoku w dal
i właśnie siedmioboju.
Andrzej Rogiewicz został wicemistrzem Polski juniorów młodszych w
biegu na 3000 m. Zawodnicy UKS Sokolik
- Jakub Cysewski i Cyprian Korinth zdobyli
srebrny medal podczas XXIV Mistrzostw
Polski w Maratonie Kajakowym i brązowy
w mistrzostwach kraju młodzików.
Drużyna z Gimnazjum nr 1 w Sztumie
zwyciężyła w finale wojewódzkim turnieju Coca Cola Cup. Dawno nie mieliśmy
takiego sukcesu w sportach zespołowych.
DWUDZIESTOLECIE współpracy
obchodziły miasta Ritterhude (Niemcy)
i Val de Reuil (Francja). Sztumska gmina
utrzymuje z nimi partnerskie kontakty
od 16 lat i dlatego otrzymała zaproszenie
do udziału w tym święcie. Do Ritterhude
pojechali przedstawiciele środowisk,
które owocnie współpracowali z partne-
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rami – Stowarzyszenie Dar Serca, Koło
Gospodyń Wiejskich z Czernina, młodzi
sportowcy z Victorii, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, radni i sołtysi.
ELITA, firma z kapitałem polsko-hiszpańskim, producent mebli łazienkowych,
kontynuowała modernizację zakładu
w Sztumskim Polu (rozbudowie hal i
zakup nowoczesnych maszyn). Program
współfinansowany jest z europejskiego
programu „Innowacyjna gospodarka”.
HISTORIA. 90 rocznicę plebiscytu na
ziemi sztumskiej obchodzono niezwykle
uroczyście. 9 maja, dokładnie w rocznicę
patriotycznego koncertu, jaki dał Feliks
Nowowiejski w Sztumie, odsłonięto
jego popiersie, a w kościele św. Anny z
koncertem organowym wystąpili syn
kompozytora Jan i wnuczka Bogna.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Maksymiliana Golisza, działacza polonijnego
i oświatowego w okresie międzywojennym na Powiślu, otrzymała nowy
sztandar.
11 lipca – w rocznicę plebiscytu –
przed pomnikiem Rodła została odsłonięta okolicznościowa tablica. Umieszczono
na niej nazwiska osób zaangażowanych
w działania plebiscytowe, a związanych
z ziemią sztumską.
INWESTOR. W Pomorskiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej w Koniecwałdzie
pojawił się pierwszy inwestor. Firma
branży spożywczej, działająca na rynku
kawy, wykupiła pod działalność działkę
o pow. 1 hektara. Latem tego roku ma
rozpocząć produkcję.
KINO. Rozpoczął się generalny remont obiektu kina „Powiśle”. Budynek,
pamiętający czasy międzywojenne, kiedy
służyła jako hala sportowa, stanie się
nowoczesną placówką kultury.
MANIFESTACJA. Antoni Fila, właściciel Polskiej Fabryki Wodomierzy i
Ciepłomierzy, zorganizował przed magistratem pikietę pod hasłami utrudniania
przez burmistrza i urzędników gminy
tworzenia nowych miejsc pracy. Zarzuty
przedsiębiorcy badała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, której przewodniczył
Arkadiusz Dzikowski. Wniosek końcowy
-„Procedury podjęte przez Urząd w związku z wnioskiem złożonym przez pana
Antoniego Filę dotyczące wydania decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej były
zgodne z prawem i Komisja Rewizyjna w
toku działań kontrolnych nie dopatrzyła
się uchybień w zakresie terminowości,
rzetelności w załatwieniu tych spraw.”
POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI.
Odeszli: ks. prałat Antoni Julian Kurowski – emerytowany, wieloletni proboszcz
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Wiceburmistrz Alicja Podlewska czyta „Żabę ze Sztumu”.

parafii św. Anny w Sztumie, dziekan
sztumski; ks. kanonik Stanisław Kalinowski – długoletni proboszcz parafii św.
Józefa w Gościszewie, kapelan środowisk
kombatanckich; Edmund Wójcik – emerytowany nauczyciel historii, działacz Koła
Łowieckiego Cyranka i Polskiego Związku
Wędkarskiego; Leokadia Ćwirko-Zielińska
– polonistka Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza, wieloletnia radna powiatowa,
żyjąca sprawami młodzieży; Eugeniusz
Sycz – długoletni pracownik administracji
samorządowej, działacz Ochotniczych
Straży Pożarnych; Andrzej Lubczyński
– biznesmen, miłośnik lotnictwa, zginął
w wypadku motolotni; Ryszard Kogut –
przedsiębiorca, działacz Olimpii Sztum.
REWITALIZACJA centrum miasta to
także rozbiórki. Z placu Wolności zniknął
pomnik dłuta Wiktora Tołkina, odsłonięty
w 1968 roku. Rozebrano także obiekty
przy ul. Baczyńskiego - po byłym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej. Do przeszłości przeszły
też szpetne pawilony na „szachownicy”.
SCHETYNÓWKI. W ramach rządowego programu wyremontowano ulice
Lipową i Reja. Obie są drogami powiatowymi, ale gmina Sztum znacząco dofinansowała te prace.
TERMOMODERNIZACJA przedszkola
Kubusia Puchatka i Zespołu Szkół w Czerninie uzyskała dofinansowanie unijne.
Projekt znajdował się pierwotnie na liście
rezerwowej. Samorząd pozyskał około
miliona złotych.
WYBORY. Mieszkańcy miasta i gminy
opowiedzieli się zdecydowanie za Bronisławem Komorowskim w obu głosowaniach prezydenckich. Również dwie
tury musiały zadecydować o wyborze
burmistrza Sztumu (startował Wojciech

Cymerys, Piotr Stec i Leszek Tabor),
chociaż w pierwszej zwycięstwo dotychczasowego burmistrza było bliskie – zabrakło mu 42 głosów do bezwzględnej
większości. Ostateczny wynik wyścigu o
fotel włodarza Sztumu – Piotr Stec 2208
(40,61 proc.), Leszek Tabor – 3229 (59,39
proc). W Radzie Miejskiej przewagę mają
radni z komitetu burmistrza „Razem
dla Powiśla” – 8 radnych, który tworzy
koalicję z PSL – 2 radnych. 9 radnych pełniło te funkcje w poprzedniej kadencji.
Przewodniczącym rady został ponownie
Czesław Olesiak.
Ta sama koalicja rządzi powiatem. Starostą został wybrany Wojciech Cymerys
(PSL), wicestarostą Antoni Downarowicz
(Razem dla Powiśla).
Z UNII. Dziennik „Rzeczpospolita”
podliczył, ile pieniędzy unijnych pozyskały dane gminy (samorządy i przedsiębiorcy) w 2009 roku. W kategorii
gmin miejsko-wiejskich, w przeliczeniu
na mieszkańca, Sztum znalazł się na 58
miejscu w kraju i na 6 w województwie
pomorskim.
ŻABA ZE SZTUMU. Bajka, wydana
przez sztumski samorząd, nie spodobała
się niektórym dorosłym, dopatrującym
się ukrytych znaczeń, podbiła za to serca
najmłodszych. To pierwsza tego rodzaju
publikacja dla dzieci poświęcona miastu.
Dyskusje (a szkoda!) nie towarzyszyły
innym wydawnictwom o tematyce lokalnej i regionalnej – monografii „Bank
Spółdzielczy w Sztumie. 1910-2010” Lecha Chętnika i Andrzeja Lubińskiego, „W
podróży po ziemi sztumskiej. Tarnowski,
Andriolli, Żeromski, Wańkowicz” Janusza
Ryszkowskiego, czy nowemu kwartalnikowi „Prowincja”, redagowanemu w
Sztumie (red. naczelny Leszek Sarnowski).
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Po prostu - przyjaciele dzieci
Stowarzyszenie „Przyjaciele Dzieci” powstało z inicjatywy grupy rodziców
i nauczycieli Publicznego Przedszkola nr 1 w Sztumie. Skąd pomysł?

Mają mnóstwo pomysłów i dobrej woli.

Dla nauczycieli Przedszkola Kubusia
Puchatka priorytetem zawsze było dobro
i wszechstronny rozwój przedszkolaków.
Borykając się z ograniczeniami finansowymi i istniejącymi w tamtym czasie
utrudnieniami w pozyskiwaniu funduszy
na dodatkowe działania, postanowiliśmy
poszukać sposobu na rozwiązanie tego problemu. Światełkiem w tunelu było właśnie
założenie stowarzyszenia, dzięki któremu
moglibyśmy pozyskiwać środki finansowe
na realizację naszych pomysłów i przedsięwzięć na rzecz dzieci. Z tym pomysłem
wyszliśmy do rodziców przedszkolaków,
spośród których pewna grupa z radością
przyłączyła się do naszej inicjatywy.
I tak, po żmudnych działaniach rejestracyjnych, 1 czerwca 2007 r. Stowarzyszenie
„Przyjaciele Dzieci”formalnie rozpoczęło swą
działalność. Główne założenia naszej organizacji to: podejmowanie inicjatyw mających
na celu wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci w wieku 3-6 lat; wzbogacanie i modernizowanie bazy lokalowej i dydaktycznej
przedszkola w celu stworzenia dzieciom jak
najlepszych warunków do zabawy i nauki;

integracja działań różnych środowisk, grup
społecznych na rzecz dobra dzieci.
Z przyjemnością i radością w sercu
mogę powiedzieć, iż w naszym Stowarzyszeniu zebrała się grupa wspaniałych ludzi.
Dzięki ich pracowitości, inwencji, kreatywności i chęci działania udało się zrealizować
szereg zadań na rzecz małych dzieci z terenu
miasta i gminy Sztum.
A oto niektóre z nich. Bezpłatne zajęcia
popołudniowe dla dzieci nieuczęszczających do przedszkola - projekt „Z radością i
zabawą po sukces”. Dodatkowe zajęcia dla
dzieci w wieku 5-6 lat w celu wyrównania
ich szans edukacyjnych – projekty: „W
trosce o lepszy start”, „Pięciolatki na start”,
„Od aktywności do umiejętności dziecka”.
Wspieranie przedszkola w tworzeniu dzieciom jak najlepszych warunków do zabawy
i nauki - doposażenie gabinetu rewalidacyjno-logopedycznego i zakup pomocy
dydaktycznych do pracy wyrównawczej z
dziećmi. Organizacja Festynów Rodzinnych
na dziedzińcu zamku w celu integracji
rodzin i wzmacniania więzi rodzinnych.
Bezpłatne wycieczki dla dzieci do Oceana-

Monitoring w mieście
W ramach projektów ,,Podniesienie
atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasy
rowerowej łączącej zamek w Malborku z
atrakcjami turystycznymi powiatów malborskich, sztumskiego, kwidzyńskiego”
oraz ,,Podniesienie atrakcyjności Szlaku
Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych
przestrzeni publicznych w Sztumie z
przywróceniem historycznego charakte-

ru centrum Sztumu’’ rozpoczęto budowę
monitoringu miasta oraz bulwaru nad
Jeziorem Sztumskim.
Prace budowlane są wykonywane
przez Przedsiębiorstwo InżynieryjnoTechniczne ,,TELTOR - POL PÓŁNOC’’
z Gdańska, która została wyłoniona w
drodze przetargu.
Aktualnie kamery zostały zainstalowane na bulwarze nad Jeziorem Sztumskim
i pierwsze zapisy z kamer pojawią się już

rium w Gdyni, ZOO w Gdańsku czy zamku
krzyżackiego w Malborku.
Wiele z tych działań zrealizowaliśmy
dzięki przekazanemu przez osoby fizyczne z
całej Polski 1 proc. podatku dochodowego,
do czego zachęcam również mieszkańców
naszego miasta i gminy. Stowarzyszenie
bowiem posiada status organizacji pożytku
publicznego i można w taki sposób wesprzeć naszą działalność.
Uzyskane w ten sposób środki przeznaczyliśmy na organizację wycieczek
edukacyjnych dla starszaków do Gdyni,
Gdańska, Grudziądza i Malborka oraz na
dofinansowanie realizowanych przez Stowarzyszenie trzech projektów, mających
na celu wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci w wieku 5-6 lat z terenu miasta i gminy Sztum (bezpłatne dodatkowe zajęcia).
W najbliższym czasie planujemy kolejne
przedsięwzięcia i kolejne starania o środki
finansowe. Mamy mnóstwo pomysłów
i dobrej woli. Wszystko jednak zależy od
pozyskiwanych funduszy. Dlatego, w tym
miejscu, zwracam się do Państwa z prośbą
o przekazanie naszemu stowarzyszeniu 1
proc. podatku dochodowego (wystarczy
w zeznaniu podatkowym wpisać nazwę
stowarzyszenia i nr KRS – 0000277270), bądź
też darowizny. Ucieszy nas każda złotówka.
Za okazaną pomoc i przyjazny gest, w
imieniu dzieci, serdecznie dziękuję.
Iwona Psuja, prezes stowarzyszenia

Paczki
Uczniowie Gimnazjum w Czerninie
(ochotnicy oraz członkowie wolontariatu
w sztumskim hospicjum) z inicjatywy nauczycielki Ireny Kasprzyk zorganizowali
akcję zbierania pieniędzy na paczki świąteczne dla podopiecznych hospicjum. W
trzech sklepach w Sztumie - POLOMarkecie, NETTO oraz Sokole - w zamian za
okazane wsparcie - pomagali klientom
pakować zakupy do reklamówek. Akcja
spotkała się z dużą życzliwością sztumian.
w styczniu. W najbliższym czasie kamery
będą zamontowane w centrum miasta.
Monitorowanie miasta zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i
turystów w najbardziej uczęszczanych
oraz niebezpiecznych częściach miasta.
Pozwoli na zmniejszenie zjawiska wandalizmu. Obraz zarejestrowany przez kamery
może stanowić istotny dowód w sprawach
o niszczenie mienia, wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i życiu obywateli.
Centrum monitoringu z wyposażeniem zlokalizowane jest w Komendzie
Powiatowej Policji w Sztumie.
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Jeśli wzrosła wartość nieruchomości
Opłata adiacencka to opłata, którą właściciel lub użytkownik wieczysty musi zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego
nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej, np. wybudowanie
wodociągu czy wybudowanie lub modernizację drogi.
Instytucja opłat adiacenckich jest
mieszkańcom naszej gminy mało znana, choć nie jest rzeczą nową. Została
wprowadzona do polskiego prawa w
rozporządzeniu o prawie budowlanym z
1928 roku. Określano ją wówczas mianem
„opłaty z tytułu ulepszenia nieruchomości”. Pojęcie „opłaty adiacenckiej” po raz
pierwszy w prawie polskim zostało użyte
w 1985 roku.
Obecnie opłata ta uregulowana jest
przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku
- Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651.
Pierwsze zetknięcie z tym tematem
– budzące nieraz wielkie zdziwienie właścicieli nieruchomości lub użytkownika
wieczystego – następuje najczęściej w
momencie otrzymania z urzędu zawiadomienia o wszczęciu postępowania
administracyjnego w celu naliczenia
opłaty adiacenckiej. Ustawodawca od
początku nie ukrywał roli, jaką ma pełnić

– jej celem jest odzyskanie przez gminę
części zysku, jaki uzyskał właściciel nieruchomości wskutek jej ulepszenia, bez
swego udziału. Jest to instrument czysto
fiskalny, z którego gmina – mimo niezadowolenia mieszkańców – musi korzystać
i nie może uchylić się przed obowiązkiem
pobierania tej opłaty.
Uchwałą nr XXV/174/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca 2008
roku, ustalono wysokość stawek procentowych opłaty adiacenckiej w wysokości
15 proc. różnicy wartości nieruchomości.
Opłaty adiacenckiej nie dotyczą
właścicieli tych nieruchomości, które w
planie miejscowym przeznaczone są na
cele rolne lub leśne.
Opłatę można wnosić jednorazowo
lub – na wniosek zainteresowanego
właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego – w dziesięciu ratach
rocznych. Raty są oprocentowane i płatne
w terminie do 31 marca każdego roku.

Warunki rozłożenia na raty określa się w
decyzji o ustanowieniu opłaty a należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki.
Zainteresowany rozłożeniem opłaty
adiacenckiej na raty winien złożyć wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
- Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego, w trakcie
wszczęcia postępowania administracyjnego, po zapoznaniu się z operatem
szacunkowym.
Od wysokości opłaty adiacenckiej
można odwołać się do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Gdańsku
za pośrednictwem Burmistrza Miasta i
Gminy.

Informacje dodatkowe
Udziela kierownik Referatu i Gospodarki i
Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, pok. nr 52 lub 41, II piętro.

Pielęgnacja i wycinka drzew – nowe przepisy

Trwa okres wegetacyjny drzew, który sprzyja prowadzeniu na nich wszelkiego rodzaju prac pielęgnacyjnych oraz wycinki.
Warto zatem przybliżyć nowe regulacje, obowiązujące od 20 lipca 2010 r., dotyczące wycinki drzew oraz określenia prac
pielęgnacyjnych, które zostały wprowadzone w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Przede wszystkim doprecyzowano
kwestię uprawnień właścicielskich przy
wnioskowaniu o wycinkę drzew. Usunięcie
drzew lub krzewów z nieruchomości może
nastąpić teraz po uzyskaniu zezwolenia
wydanego przez wójta, burmistrza albo
prezydenta miasta. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub
użytkownikiem wieczystym, do wniosku
musi dołączyć zgodę jej właściciela.
Uzupełniono zakres informacji, które
należy dołączyć do składanego wniosku
o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.
Dotyczy to, zgodnie z art. 83 ust. 4 pkt 8
powoływanej ustawy, „rysunku lub mapy
określającej usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości
i obiektów budowlanych istniejących lub
budowanych na tej nieruchomości”.
Kolejną istotną zmianą jest podniesienie
granicy wieku drzewa, na którego usunięcie
nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia. W
wyniku nowelizacji granica ta została podniesiona z 5 do 10 lat. (art. 83 ust. 6, pkt 4).
Wprowadzono także zmiany w procedurze wydawania decyzji na wycinkę tzw.

drzew przydrożnych. Zgodnie z art. 83 ust.
2a – 2c „zezwolenie na usunięcie drzew w
obrębie pasa drogowego drogi publicznej,
z wyłączeniem obcych gatunków topoli,
wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska”. Właściwym terenowo w naszym przypadku jest
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gdańsku. Jeśli organ ten w terminie 30
dni od dnia otrzymania projektu decyzji
wraz z określonym w ppkt 2c protokołem z
oględzin nie przedłoży swojej opinii, uznaje
się, że uzgodnił warunki zezwolenia.
Ponadto ustawodawca doprecyzował
pojęcie i zakres tzw.„prac pielęgnacyjnych”.
Wg art. 82 ust. 1a: „Zabiegi pielęgnacyjne
w obrębie korony drzew na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować
wyłącznie: 1 usuwanie gałęzi suchych lub
wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi; 2
kształtowanie korony drzewa, którego wiek
nie przekracza 10 lat; utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.”
Podsumowanie. Wycinkę drzewa lub
krzewu można przeprowadzić po uzyskaniu

stosownego zezwolenia w formie decyzji
administracyjnej – wydawanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum. Zezwolenie
takie może uzyskać jedynie posiadacz nieruchomości, na której rośnie wnioskowane
do usunięcia drzewo lub krzew. Niemniej
jednak jeżeli nie jest on jej właścicielem
bądź użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza zgodę jej właściciela. Ponadto
złożony wniosek (wzór do pobrania w BOI
Urzędu), musi spełniać wszystkie wymagania formalne zawarte w art. 83 ust. 4 omawianej ustawy, tj.: imię i nazwisko i adres
albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, tytuł prawny władania
nieruchomością, nazwę gatunku drzewa
lub krzewu, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, przeznaczenie
terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
przyczynę i termin zamierzonego usunięcia
drzewa lub krzewu, wielkość powierzchni, z
której zostaną usunięte krzewy, rysunek lub
mapę określającą usytuowanie drzewa lub
krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub
budowanych na tej nieruchomości.
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Dar dla cierpiących
Stowarzyszenie Dar Serca otrzymało od gminy budynek po byłym przedszkolu w Czerninie. Zamierza stworzyć w nim
ośrodek rehabilitacyjny. To ambitne wyzwanie będzie trudne do zrealizowania bez społecznego wsparcia. Jedną z form jest
przekazanie organizacji 1 proc. należnego podatku.
- W ramach działalności
statutowej, od roku 1998 niesiemy pomoc osobom dotkniętym ciężką nieuleczalną
chorobą i niepełnosprawnością – informują Krystyna
Szafrańska, prezes i Anna Lewandowska, wiceprezes Daru
Serca. - Obejmujemy opieką
osoby zamieszkałe na terenie
powiatu sztumskiego malborskiego i kwidzyńskiego. Pomagamy w walce z bólem i innymi
przykrymi objawami choroby,
usprawniamy naszych podopiecznych i podnosimy komfort ich życia w walce z ciężką
chorobą, udzielamy wsparcia
psychicznego chorym i ich
rodzinom, świadczymy usługi
rehabilitacyjne. Działalność
Stowarzyszenia okazała się
niezbędna i została wdrożona dzięki wsparciu ze strony
osób dobrej woli i instytucji z
naszego lokalnego środowiska
i innych, następnie dzięki stałemu finansowaniu ze środków
ubezpieczenia zdrowotnego
i Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W imieniu Stowarzyszenia
i naszych podopiecznych serdecznie dziękujemy Państwu
za wszelkie wsparcie, a w tym
za przekazywanie 1 proc. od
podatków. W 2010 roku zebraliśmy ponad 38 tys. zł od
podatników za rok 2009 oraz
ponad 14 tys. zł z tytułu darowizn. Za otrzymane środki zakupiliśmy niezbędny sprzęt do
rehabilitacji i ratowania życia.
W najbliższych latach podjęliśmy się ambitnego zadania,
jakim jest utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacyjnego. Korzystać z niego będą
osoby niepełnosprawne w
ramach opieki dziennej oraz
osoby wymagające krótkotrwałej rehabilitacji leczniczej
w warunkach ambulatoryjnych. Ośrodek ma powstać w

Budynek po byłym przedszkolu w Czerninie (stan obecny).

A tak ma wyglądać w przyszłości. Autor projektu Leszek Witkowski.

Czerninie w budynku po przedszkolu, który Stowarzyszenie
otrzymało w użyczenie od
gminy Sztum w marcu 2010 r.
Będziemy systematycznie
informować Państwa o postępach w pracach inwestycyjnych, między innymi w formie
ulotek, plakatów, artykułów
w prasie lokalnej, a także za
pośrednictwem naszej strony
internetowej.

Finansowa forma wsparcia, jaką jest przekazywanie
1 proc. od podatków, może
okazać się najważniejsza w
realizacji inwestycji w Czerninie, szczególnie, że na środki
unijne w obecnym czasie nie
możemy liczyć. Ważne jest,
że nie powoduje ona ubytku w budżecie domowym,
a może prz ynieść wielk ą
pomoc osobom wymagają-

cym usprawniania, leczenia
i opieki.
Na ten cel można również
przekazywać darowizny na
konto Stowarzyszenia lub do
kasy w siedzibie organizacji.
Mogą Państwo stać się
aktywnymi twórcami bardzo
potrzebnej opieki. Serdecznie
do tego zapraszamy i dziękujemy za każde wsparcie, choćby
najmniejsze.

Wsparcie dla Daru Serca
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA”, 82-400 Sztum, ul. Reja 12, tel. (55)
277 9234, fax (55) 277 79 83, e-mail biuro@darsztum.pl, www.darsztum.pl.
NIP 579-17-67-283, REGON 170435677, konto bankowe nr 22 8309 0000 0001 5903 2000 0010, Organizacja Pożytku Publicznego, nr KRS 0000127529
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Kiermasz z przesłaniem
„Aby wrogowie stali się waszymi przyjaciółmi” - takie świąteczne życzenia
usłyszeli 11 grudnia 2010 r. uczestnicy kiermaszu świątecznego zorganizowanego
z inicjatywy Bożeny Andrzejewskiej - dyrektora Zespołu Szkół w Czerninie przez
wszystkich pracowników placówki.
Kiermasz połączono z przedstawieniem
jasełek, które wraz z uczniami klas IV-VI
przygotowała Magdalena Szmaków oraz
niezwykłym klasowym konkursem śpiewania kolęd, przeprowadzonym pod czujnymi
oczyma Jolanty Gos i Ewy Jaśkiewicz.
Jasełka, jako swoisty teatr, zrobiły duże
wrażenie na widzach, a szczególnie stroje
dzieci i ich, pełna entuzjazmu, gra aktorska.
Natomiast niezwykłość konkursu polegała
na tym, że poszczególne klasy miały zaprosić do wykonania wcześniej wylosowanej
kolędy jak najwięcej osób. Włączani więc
byli rodzice, babcie, dziadkowie, przyjaciele,

znajomi i nauczyciele, którzy kolędą „Do
szopy, hej pasterze” rozpoczęli konkurs. Rywalizację w kategorii klas 0 - VI wygrała klasa
III, a kategorii gimnazjum klasa II B. Warto
dodać, że w jury zasiadali również rodzice.
Na zakończenie tego niezwykłego
spotkania w duchu tradycji Bożego Narodzenia grupa Jolanty Gos popisała się
śpiewem piosenek bożonarodzeniowych,
a Agata Pajdzik, przy akompaniamencie
gry na skrzypcach Aleksandry Krawców,
w imieniu organizatorów złożyła wszystkim
przybyłym z głębi serca płynące życzenia
świąteczne. Należy dodać, że uczestników

W konkursie śpiewania kolęd liczyło się także to, ile osób zaprosi się do wspólnego występu.

7

kiermaszu odwiedzili również przedstawiciele władz miasta i gminy, z przewodniczącym Rady Miejskiej Czesławem
Oleksiakiem.
W rozmowach prywatnych i oficjalnych
wystąpieniach wszyscy goście chwali ideę
takiego spotkania, zaangażowanie dzieci i
pracowników szkoły, przygotowane dekoracje i stoiska.
- Jestem tutaj między ludźmi, jest mi wesoło i nie nudzę się, tak jak w domu - mówiła
jedna z babć, Jadwiga Kulig.
Większość rodziców wyraziła chęć
uczestniczenia w podobnej imprezie za rok.
Stoiskach po bardzo atrakcyjnej cenie
oferowały dekoracje świąteczne, figurki
gipsowe wykonane przez nauczycielki z
przedszkola oraz kartki pocztowe z motywami bożonarodzeniowymi wykonane
przez dzieci pod kierunkiem Ewy Kubackiej, a także losy loterii fantowej.
- Kupionymi ozdobami świątecznymi
przystroję swoje mieszkanie – stwierdziła
Magdalena Marchel. Wtórowała jej Anna
Przybylska. Obie panie, wcześniej uczennice tej szkoły, nie kryły radości, że wraz ze
swoimi maleńkimi jeszcze dziećmi mogły
spędzić czas w cieplej i przyjemnej atmosferze. Podczas kiermaszu można było zjeść
pyszne ciasto, napić się kawy albo herbaty,
posilić się gorącymi i nad wyraz smacznymi
daniami serwowanymi przez szkolną kuchnię. Wszystko to kosztowało niewiele, ale
ostatecznie dość dużo, by wspomóc dzieci
i młodzież z czernińskiej placówki.
- Cieszy mnie to, że dochód z imprezy
przekazany będzie na potrzeby uczniów
– powiedział dziadek ucznia Marka Pawłowskiego, Stanisław Zapaśnik.

Piekieleckie pierniczki
Wszyscy wiemy, jakich składników trzeba użyć, by upiec prawdziwe, pyszne,
świąteczne pierniki...
Wystarczy tylko odrobina mąki, trochę
cukru, ziarnko soli, kropla wody, słoiczek
pysznego, słodkiego miodu, pachnące przyprawy oraz mnóstwo miłości i życzliwości.
Takie oryginalne połączenie dostarcza nam
niesamowitych wrażeń - nie tylko smakowych, bo pierniki to przede wszystkim smak
dzieciństwa i Bożego Narodzenia. Dlatego
też, jak co roku, tradycyjnie, 15 grudnia
rodzice i uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Piekle, w sztumskim magistracie, sprzedawali własnoręcznie upieczone pyszne
pierniki i ciasta.
- Piekieleckie wypieki cieszą się dużą
popularnością - mówi Dagmara Mehlberg, uczestniczka kiermaszu. - To niesamowite, że tak szybko, bo w przeciągu

3 godzin, sprzedaliśmy wszystkie smakołyki! Kupujący bardzo chwalili nasze
wyroby - dodaje. Nasza szkoła znana jest
z wypieków pysznych ciast i pierników,
zawsze możemy liczyć na prężnie działającą Radę Rodziców, która sama inicjuje
tego typu przedsięwzięcia by wspomóc
budżet Komitetu Rodzicielskiego.
- Uzbierane pieniądze w kwocie 539
zł zostaną przeznaczone w całości na
dofinansowanie wyjazdów edukacyjnych
uczniów naszej placówki - dodaje dyrektor
szkoły Barbara Rogozińska. - Serdecznie
dziękujemy mamom, uczniom oraz nauczycielom, a także pani dyrektor Katarzynie Krzyżykowskiej za zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu kiermaszu.

Przedświąteczne stoisko ze smakołykami w
sztumskim magistracie.
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Doktor Lewicki, doktor Morawski...
W 1884 roku wybudowano w Sztumie szpital dla 20 pacjentów. Do dziś można oglądać jego pozostałości, bo stanowią
część mocno rozbudowanego w 1923 roku budynku lecznicy powiatowej, dzisiejszego Urzędu Miasta i Gminy.
Ogłoszenie zamieszczone w „Gazecie
Toruńskiej” z kwietnia 1875 roku brzmiało: „Osiedlam się w Sztumie. Dr Lewicki”.
Informowało ono o zamiarze młodego
lekarza, który trafił tu po studiach. Kilka
dni potem anons przybrał bardziej konkretną formę: „Osiedliłem się w Sztumie.
Mieszkam w domu pani Preuss. Doktor
Lewicki, lekarz praktyczny.”
Nasz doktor nie był jedynym, który
ogłosił się wówczas w „Toruniance”. Z
tego właśnie powodu gazeta komentowała: „Inteligencja polska wzbogaca się
znowu o kilku młodych lekarzy, którzy w
różnych miastach naszych siedlisko sobie
wybrali. I tak czytamy o osiedleniu się dra
Lewickiego (...) na ziemi malborskiej, dra
Edwarda Danielewicza w Zbąszyniu, dra
F. Zieleniewskiego w Wolsztynie, dra L.
Krzyżagórskiego w Grabowie, dra Glabisza
w Buku. Szczęść Boże. Polecamy miasta tu
w Prusach Zachodnich, gdzie lekarz Polak
zawsze jeszcze będzie bardzo przecież
pożądany, bardzo korzystną znajdzie
praktykę, a obszerne a wdzięczne pole do
pracy między ludnością umiejącą cenić
każdą zasługę.”
Doktor Lewicki, którego imienia nie
udało mi się do tej pory ustalić, spędził
w Sztumie kilkanaście lat. Awansował
na „fizyka powiatowego”, czyli lekarza
powiatowego. Cieszył się szacunkiem, o
czym świadczy fakt, że wybierano go do
rady miasta i dozoru kościelnego sztumskiej parafii katolickiej.

Nazwisko medyka pojawia się w„Gazecie Toruńskiej”przy okazji zdarzeń kryminalnych. Jedno z nich miało miejsce „na pustkowiu w Kieslingu”, czyli Koślince, jesienią
1879 roku, u gospodarza Szewki. „Gdy ten
siedział sobie z żoną o 6 godzinie na wieczór
przy kolacji, weszło do izby dwóch ludzi,
prosząc, aby im pokazał drogę do Malborka.
Gdy gospodarz wyszedł z nimi za budynki,
napadli go znienacka i zadali mu ostrymi
narzędziami, jakie mieli przy sobie, kilka
niebezpiecznych ran, a zostawiwszy go we
krwi, pospieszyli do mieszkania, powiązali
żonę i młodego parobka, rozbili skrzynię,
wzięli z niej 240 marek pieniędzy, które tam
znaleźli, i uciekli. Pan dr Lewicki, którego
przywołano do pokaleczonego, oświadczył,
że rany są śmiertelne. Sprawców zbrodni
jeszcze nie wyśledzono, ale przypuszczają,
że byli z Malborka. Widzieli oni niezawodnie
dzień wcześniej, jak Szewka sprzedawał w
Malborku furę zboża”.
W świetle tego opisu trudno orzekać
o fachowości Lewickiego. Prawdopodobnie przyszło mu tylko stwierdzić zgon
gospodarza z Koślinki.
Inna wzmianka, którą udało się wyszukać, pochodzi z 1885 roku i dotyczy
okradzenia naszego lekarza. Jakichś
złodziejaszek zabrał mu narzędzia chirurgiczne, mikroskop oraz trzy urzędowe pieczęcie. Pewnie były schowane w
jakiejś torbie, bo łotrzyk zorientowawszy
się potem w jej zawartości, porzucił to
wszystko tuż za miastem.

Tak wyglądał pierwszy szpital w Sztumie. Obok budynek obecnego banku PKO BP.

Pierwszy prawdziwy szpital
W 1884 roku wybudowano w Sztumie
szpital dla 20 pacjentów. Do dziś można
oglądać jego pozostałości, bo stanowią
część mocno rozbudowanego w 1923
roku budynku lecznicy powiatowej,
dzisiejszego Urzędu Miasta i Gminy. A
co było wcześniej? Jeśli wierzyć „Gazecie Toruńskiej” lazaret powiatowy był w
Sztumie od 1855 roku. Na te cele wynajdowano jakiś dom. Na początku lat 80.
XIX wieku władze miejskie zdecydowały
o budowie nowej placówki. Stara, w
której mogło przebywać 13 chorych, już
nie wystarczała. W 1882 roku rozpoczęto
tę potrzebną inwestycję. Miasto zakupiło
działkę za 1000 marek. Nie była to jakaś
zawrotna suma, skoro 600 marek płacono
ekonomowi w majątku Sierakowskich w
Waplewie. Inna rzecz, że była to wówczas
parcela na obrzeżach miasta.
Ilu medyków pracowało w tamtym
czasie w Sztumie, liczącym w opisywanych latach nieco ponad 2 tys. mieszkańców? Wiele wskazuje na to, że dwóch. W
1877 roku lekarzem powiatowym został
Braun z Dortmundu. Chyba nie zaaklimatyzował się w naszej okolicy, skoro
wyprowadził się po trzech latach i jego
obowiązki przez kilka miesięcy pełnił dr
Kohler z Kwidzyna, aż do powołania na to
stanowisko dr. Lewickiego. Na początku
1881 roku pojawia się w prasie nazwisko dr. Szymańskiego, zastępującego
chirurga powiatowego. Na początku XX
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Doktor z osiedla

Budynek szpitala po gruntownej rozbudowie – okres międzywojenny.

wieku doktor, jak pisano w niemieckich
dokumentach – Schimanski, zajmował
piętro w kamienicy na Rynku, gdzie dziś
przystanek autobusowy.
Jego nazwisko i doktora Morawskiego, o którym potem, wymienia zupełnie
zapomniana pisarka-amatorka Else
Lubenow (1885-1965). Urodziła się w
Królewcu w rodzinie nauczyciela, który
po przejściu na emeryturę, kupił gospodarstwo w Uśnicach. Po latach pani Lubenow przypomniała sobie usłyszaną od
parobka historię o chorobie gospodarza
z Żydowskiej Góry, jego transportowaniu
do lekarza i miejscu, w którym straszyło.
Napisała o tym opowiadanie. Z relacji
parobka wynikało, że w mieście było
wówczas dwóch lekarzy. To może żaden
twardy dowód, ale zawsze jakiś.
Pracy lekarzom nie brakowało. Oto
kilka przykładów. W 1873 roku nie ominęły powiatu zachorowania na szerzącą
się w Prusach Zachodnich cholerę. Gazeta
przynosi korespondencję, że najbardziej
ucierpiała wieś Grynfeld (Zielonka). „Tam
ze 148 ludzi (...) umarło do 40 osób, a reszta choruje lub po chorobie czeka na przybranie sił (...). Trzech tylko ludzi z wiejskiej
ludności jest przy zdrowiu, właśnie ilu potem potrzeba do smutnej powinności, do
grzebania bliskich.” Piszący rysuje krajo-

braz, jak po Apokalipsie – tylko właściciel
majątku z rządcą oporządzają inwentarz,
owce snują się po łąkach, na polach zboże
jeszcze na pniu lub w pokosie czeka na robotników... Epidemia dotyka kolejne wsie,
a po kilkunastu dniach korespondent
krytykuje bezczynność władz powiatu.
„Wcale nie śledzą, czy przepisy (sanitarne,
ogłoszone w „Kreisblacie” – przyp. mój) są
wykonywane”. W przypadku pojawienia
się epidemii wśród zwierząt ogniska
zarazy otacza się kordonem straży. Kiedy
dotyczy to ludzi, lekceważy się niebezpieczeństwo. Mieszkańcy też są nieostrożni.
W Dziesięciu Włókach zamiast spalić,
pozwolono zabrać pościel po zmarłym
na cholerę.
Wypisuję inne epidemie. „Między
dziećmi w Podstolinie panuje żarnica”
(odra) (1877). „W Sztumie i okolicy umarło
w krótkim czasie 20 dzieci poniżej dwóch
lat, które chorowały na gardło”. (1880)
„W Tywęzach panuje dyfterytis do tego
stopnia, że musiano szkołę zamknąć.
Zmarło już 20 dzieci.” (1881) „Dyfteria
i tyfus strasznie szerzą się w powiecie
sztumskim” – alarmowała „Torunianka”
w 1884 roku. „Lekarze przypisują źródło
choroby jedynie niezdrowej wodzie do
picia i dlatego polecono pić tylko wodę
przegotowaną”.

Kolejnym lekarzem w Sztumie był
dr Feliks Morawski (zm. 1929). Pamięć
o nim trwa do dziś, bo jest patronem
najstarszego w mieście osiedla mieszkaniowego. Pochodził z powiatu świeckiego. Przybył do naszego miasteczka
najpewniej w 1890 r., mając lat 29. Prof.
Tadeusz Oracki w nieocenionym „Słowniku biograficznym Warmii, Mazur i
Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku)”
podaje co prawda, że było to w 1891
roku, ale znaleźliśmy w „Gazecie Toruńskiej” dowód, że było nieco wcześniej.
Właśnie wtedy, 20 lipca 1890, w Ostrowie Brzoziu (dziś to obszar Zajezierza),
w majątku Fryderyka Donimirskiego,
doszło do przykrego zajścia. Podczas
niedzielnego śniadania niezadowolony z czegoś 19-letni furman rzucił w
gospodynię kromką chleba z masłem.
„Zgromił” go za to „dość lekko” pan
Fryderyk, a młodzieniec porwał się na
niego z młotkiem, uderzając w głowę i
brzuch. Na pomoc chlebodawcy rzucił
się ekonom Połczyński. Chłopak wyjął
wtedy nabity rewolwer. Na szczęście
zdołano go obezwładnić. Do rannego
Donimirskiego wezwano lekarza. To był
właśnie doktor Morawski.
Zapisał się złotymi zgłoskami w
dziejach naszego miasta. Był wśród
inicjatorów założenia „kółka śpiewu
polsko-katolickiego” (1891), tam też
poznał swoją żonę, Aurelię Korzeniewską z Miran. Wystawiano przedstawienia na cele dobroczynne, organizowano gwiazdki dla ubogich. Morawski
to współzałożyciel Banku Ludowego
(1910) i jego pierwszy kierownik; radny
– miejski i powiatowy, działacz plebiscytowy, prezes sztumskiego oddziału
Związku Polaków w Niemczech. Jego
dom na Przedzamczu (ul. Jagiełły) był
centrum polskiego życia narodowego
i kulturalnego.
Pasje społecznikowskie, przywiązanie do polskości odziedziczyły też jego
dzieci, o czym świadczy ich postawa
w latach międzywojennych. Ich losy
były różne, nierzadko dramatyczne.
Agnieszka w 1920 r. sekretarzowała
Warmińskiemu Komitetowi Plebiscytowemu w Malborku, kierowała w latach
30 ub. wieku kancelarią konsulatu
polskiego w Ełku; Aleksandra działała
w polskich organizacjach i stowarzyszeniach w Sztumie; Bolesław wyjechał
do Polski i w stopniu kapitana służył w
wojsku; Edmund była pracownikiem
Poczty Polskiej w Gdańsku; Stanisław
– lekarzem.
Janusz Ryszkowski
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Kto czyta – żyje wielokrotnie...
Od 2002 roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie propaguje głośne czytanie dzieciom. Tu mieści się sztab kampanii
społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

Z myślą o małych pacjentach organizowana jest akcja „Możesz zostać św. Mikołajem”.

Od samego początku w działalność
na rzecz czytelnictwa włączyły się sztumskie przedszkola, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach,
szkoły ze Starego Targu i Czernina, sztumskie gimnazjum.
Sztum słynie ze spotkań czytelniczych w zamku. Od lat systematycznie
znani i popularni sztumianie czytają tam
dzieciom ulubione książki ze swojego
dzieciństwa. Czytali w zamku przedstawiciele różnych zawodów, włodarze miasta
i powiatu, księża, misjonarze, pasjonaci,
babcie... Wszyscy zgodnie twierdzili,
że występ przed ponad stuosobową
widownią był emocjonujący i przynosił
wielką satysfakcję. Dzieci okazały się
wdzięcznymi słuchaczami.
Do czytania dzieciom zachęca Elwira
Tomasiak. Nad sprawnym przebiegiem
oraz miłą atmosferą zamkowych spotkań
czytelniczych czuwa Bożysława Belzyt.
Sztumskie Centrum Kultury chętnie gości
małych słuchaczy.
W ramach upowszechniania głośnego
czytania, co roku w Publicznym Przedszkolu
im. Kubusia Puchatka i Szkole Podstawowej
nr 2 przeprowadzana jest zbiórka książek
pod hasłem „Możesz być św. Mikołajem”.
Zebrane książki, podarki oraz własnoręcznie
wykonane świąteczne ozdoby, 6 grudnia
przekazywane są do oddziału dziecięcego
szpitala w Sztumie. Świąteczną oprawę
spotkań w szpitalu przygotowują: Mariola
Kuryło, Agnieszka Jagielska, Bożysława
Belzyt i Justyna Affek.

Ogromną popularnością wśród
uczestników kampanii głośnego czytania,
cieszą się inscenizacje przygotowywane
przez Elwirę Tomasiak i pracowników
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie. Za pomocą ciekawych,
zaskakujących i zabawnych adaptacji
tekstów literackich, dzieci uczą się radzić
z emocjami. Panie z poradni przygotowały już przedstawienia: „Przygody
smoka Lubomiła”, „Radość i smutek to
dwaj bracia”, „Cudaczek Wyśmiewaczek”.
Radość z jaką Joanna Jachim-Poleszak,
Aleksandra Pietrulewicz, Barbara
Kremp-Kłopotowska, Mariola Kuriata,
Iwona Dąbrowska, Katarzyna Mathea,

Aleksandra Paździor i Elwira Tomasiak
odgrywały swoje role, udzieliła się oglądającym. Wszystkie przedstawienia spotkały
się z entuzjastycznym przyjęciem widzów.
Na rzecz kampanii głośnego czytania
działają także wolontariusze z Gimnazjum nr 1 w Sztumie. Uczniowie, którymi
opiekuje się Justyna Affek, od wielu lat
czytają dzieciom w sztumskich przedszkolach. Gimnazjaliści są bardzo lubiani
przez przedszkolaki oraz doceniani przez
pracowników przedszkoli. Ta współpraca
daje obopólne korzyści. Dzieci poznają
ciekawe książki a wolontariusze nabywają doświadczenia w pracy z dziećmi. Uczą
się także systematyczności, obowiązkowości, cierpliwości.
Długoletnia, różnorodna działalność
na rzecz kampanii społecznej „Cała
Polska czyta dzieciom” to zasługa osób
pracujących społecznie. Justyna Affek,
Bożysława Belzyt, Iwona Czwerenko,
Agnieszka Jagielska, Bożena Jezierska,
Małgorzata Jurkiewicz, Ewa Kubacka,
Mariola Kuryło, Anna Szreder, Elwira
Tomasiak i Agnieszka Urbańska od
lat promują w swoich macierzystych
placówkach głośne czytanie. Dzięki nim
dzieci chętnie uczestniczą w spotkaniach,
przedstawieniach, wycieczkach oraz
konkursach literackich propagujących
piękną sztukę czytania. W ten sposób zapewniają swoim wychowankom ciekawe
i mądre życie. Bo kto czyta - żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami obcować nie
chce, na jeden żywot jest skazany.

Wśród czytającym dzieciom byli przedstawiciele rożnych profesji. Na zdjęciu policjant Jarosław Pazik.
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Zabawa tylko dla pasiastych
Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 1 w Sztumie wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie „Basiowy Bal Pasiastych”,
organizowanym przez Wydawnictwo LektorKlett w Warszawie.
Konkurs polegał na przygotowaniu balu dla dzieci,
którego motywem przewodnim miała być postać głównej
bohaterki książeczek z serii
„Basia”. Organizator pragnął
w ten sposób zachęcić dzieci
do poznawania pouczających
przygód tej sympatycznej
dziewczynki.
W pierwszych dniach grudnia w przedszkolu Kubusia
Puchatka zorganizowano „Basiowy Bal Pasiastych”. Przygotowania do niego rozpoczęły
się znacznie wcześniej. Przedszkolaki słuchały fragmentów opowiadań o przygodach
bohaterki, wykonały kukiełki
Basi i Janka oraz rysowały obrazki z przygodami głównych
bohaterów. Pomogły także w
dekorowaniu sal.
Dzieci z pięciu grup przedszkolnych przyszły tego dnia
do przedszkola ubrane w pasiaste stroje, mając dodatkowo
na głowie czapeczki przygotowane przez rodziców. Na
„pasiastych przedszkolaków”

czekało mnóstwo atrakcji i
niespodzianek. Przy tańcach i
zabawie przedszkolaki wspólnie bawiły się kukiełkami Basi i
Janka, uczestniczyły w wielu zabawach ruchowo-muzycznych
i pląsach. Śpiewały piosenki
oraz brały udział w konkursach:
„Znajdź swoja parę”, „Taniec ze
wstążką”, „Taniec z balonem”.

Przedszkolaki wykonały
także prace plastyczne: dzieci
młodsze kolorowały Basię i Janka, a starsze układały obrazek
dla Basi z kolorowych pasków.
Na zakończenie balu każde
dziecko otrzymało pamiątkowy
dyplom uczestnictwa w Basiowym Balu Pasiastych, który
oznacza, iż może ono nosić

chlubne miano Pasiastego
Przyjaciela Basi.
Teraz przedszkolaki przygotowują sprawozdanie z balu,
które należy przesłać do organizatora do końca stycznia.
Najciekawsze formy przeprowadzenia balu zostaną nagrodzone.
Życzymy szczęścia!

Uczestnicy niecodziennego balu zainspirowanego lekturą książki.

Przedstawienie w prezencie
Dzieci z Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górce” w Sztumie postanowiły, że prezentem bożonarodzeniowym
dla rodziców będzie przedstawienie „Śpiąca królewna”.
- Dzieci z naszej placówki
mają częsty kontakt z teatrem mówi Małgorzata Jurkiewicz.
- Prowadzimy comiesięczne
spotkania z różnymi formami;
odwiedzają nas przedstawiciele teatru - lalek, muzycznego
oraz scenicznego. Dzieci również uczestniczą w przedstawieniach w elbląskim teatrze
oraz chętnie odwiedzają inne
placówki na terenie naszej
gminy, gdzie oglądają przygotowane przez ich rówieśników
i starszych kolegów przedstawienia.
Zachęcone tymi doświadczeniami przedszkolaki postanowiły same spróbować
na tym polu swoich sił. Dzieci

aktywnie brały udział w próbach, nauczyły się swoich ról
oraz ruchu scenicznego. Brały
czynny udział w tworzeniu
scenografii oraz kostiumów.
A efekt? Rodzice długo
oklaskiwali i chwali przygotowane przez dzieci przedstawienie, byli pod ogromnym
wrażeniem pracy, jaką wykonały mimo swoich 6 lat.
Zachęcone tym sukcesem
przedszkolaki postanowiły
zaprosić na spektakl babcie,
dziadków oraz dzieci z innych
placówek. Są przekonane, że
im również spodoba się teatrzyk, a same snują już plany
dotyczące nowego przedstawienia.

„Śpiąca królewna” była prezentem dla rodziców od dzieci.
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Będę dzielny w swym wysiłku
Drugi weekend grudnia to niepowtarzalny czas dla członków szkolnego koła ,,Caritas”. Doświadczenie trzech dni
spędzonych w Gimnazjum nr 1 w Sztumie na zawsze wpisało się w ich młodziutkie serca, o czym chętnie mówią do dziś.
- Miałem wielką ochotę poznać i pomóc
ludziom, którzy byli niepełnosprawni- mówi
Patryk Szymczak z klasy Vd. - Odczuwałem wielką radość, gdy przyszedłem do
gimnazjum na Olimpiadę Specjalną. Były
tu osoby mniej i bardziej dotknięte swoim
kalectwem, lecz wszyscy cieszyli się z możliwości rywalizowania z innymi drużynami.
Widziałem uśmiechy na twarzach. Po tych
dwóch dniach zmieniłem się. Niepełnosprawni to tacy sami ludzie jak my.
Niesienie pomocy innym, gdy samemu
ma się zaledwie kilkanaście lat, to przecież
nie lada wyzwanie. Słowa przysięgi olimpijskiej - ,,Będę dzielny w swym wysiłku” stają
się w tej sytuacji uniwersalne. Są mottem
dla niepełnosprawnych zawodników oraz
dla dzieci, które im towarzyszyły. Uczniowie z ,,Dwójki” z dużym zaangażowaniem i
ogromną radością włączyli się w przeprowadzenie turnieju i wiele akcji towarzyszących
imprezie.
Dzieci sprawowały opiekę nad zawodnikami w wiosce olimpijskiej. Zachęcały do
wzięcia udziału w zabawach integracyjnych
oraz pokazach. Pomagały też w sekcji
sportowej podczas rozgrywek. Mali wolontariusze okazali się też dobrymi kucharzami. Przygotowywali napoje i posiłki w
kawiarence. Pod czujnym okiem opiekunów
serwowali wszystkim uczestnikom turnieju
gorące i zimne napoje, słodycze i obiad.
- Gdy uczestniczyłam w Olimpiadzie,
zdałam sobie sprawę, że wiele się nauczyłam. Zawsze wydawało mi się, że chore
osoby są nieszczęśliwe i odrzucone. Ale
to ludzie weseli, optymiści, którzy potrafią
cieszyć się z życia. Niektórzy z nich to wolontariusze. Dziękuję pani Barbarze Małysce,
że namówiła mnie, abym włączyła się w
pracę ,,Caritas”- mówi Wiktoria Czapla z Vb.

Bez zaangażowania najmłodszych Olimpiada straciłaby swój niepowtarzalny charakter.

Mali wolontariusze poszli pomagać
bezinteresownie i ze swojego zadania
wywiązali się na szóstkę. Turniej, w którym
zmagali się niepełnosprawni, okazał się dla
nich prawdziwą lekcją – także pokory wobec
słabości i akceptacji innych.
- Kiedy byłam na Olimpiadzie, nauczyłam się rozmowy z drugim człowiekiem.
Kiedyś myślałam, że takie osoby są nieśmiałe, że nie da się z nimi rozmawiać. Olimpiada
pokazała mi, że jest inaczej. To przyjaźni, mili
i szczęśliwi ludzie. Oni tez umieją z nami
rozmawiać, czują to samo co my - wspomina
Weronika Olszewska z klasy Vb.
Warto przyjrzeć się i wypowiedziom
dzieci, aby zrozumieć, że w Sztumie wzrasta
pokolenie tolerancyjne i życzliwe wobec
słabszych.
- Zawsze wydawało mi się, że chore
osoby są nieszczęśliwe, lecz gdy poznałam
uczestników tych zawodów, zobaczyłam
radość na ich twarzach - mówi Wiktoria

Filmowe jasełka
Święta Bożego Narodzenia - jak co roku- są doskonałą okazją, aby uświadomić
sobie, że wokół nas żyją inni ludzie. Najczęściej tych, którzy potrzebują pomocy,
nie zauważamy we wszechogarniającej pogoni za pieniądzem.
Dlatego w przedświątecznym zabieganiu szczególnie poruszają jasełka przypominające o przyjściu Boga na ziemię.
W tym roku uczniowie ze sztumskiego
gimnazjum pod okiem ks. Adriana Woźniaka przypomnieli o tym wydarzeniu
przygotowując jasełka, wykorzystując
tworzywo filmowe. Znane z Ewangelii

wydarzenie przeniesione zostało w
realia współczesnego świata. Właściciel
pensjonatu przyjmuje tylko tych gości,
którzy są zamożni. Gdy biedni małżonkowie próbują znaleźć schronienie, nie
znajdują go. Ochrona wyrzuca ich poza
teren pensjonatu. Nie są oni jedynymi
ludźmi, którym odmówiono dachu nad

Wieczerzycka z klasy Vb. - Widziałam, jak
cieszą się, bawiąc w zabawy integracyjne, a
jeszcze bardziej wygrywając w zawodach.
Niepełnosprawni byli otwarci na innych.
Zachwyciło mnie to, jak oni ze sobą współpracowali. Cieszyłam się, widząc uśmiechy
na twarzach innych.
- Praca z dziećmi niepełnosprawnymi
dała mi bardzo dużo. Dzięki w zaangażowaniu w pomoc, stałam się lepszym człowiekiem i bardzo się z tego cieszę - dodaje
Klaudia Długokęcka z Vd.
- Cieszymy się, że mogliśmy pomóc tym,
którzy potrzebują naszego wsparcia - mówią
opiekunki koła Caritas: Barbara Małyska i
Renata Gawrońska. - Bez zaangażowania
najmłodszych Olimpiada straciłaby swój
niepowtarzalny charakter. Dzieci były dzielne
w swym wysiłku, a my jesteśmy dumne, że
młodzi wolontariusze podjęli wyzwanie. A to
przecież jest myślą przewodnią naszej pracy
z dziećmi w kole ,,Caritas”.
głową w zimną, grudniową noc. Wszyscy
odrzuceni planują akt zemsty na złym
właścicielu, ale magiczny czas zsyła anioły, które przyczyniają się do zmiany ich
zamiarów. Ludzie wybaczają wyrządzone
im krzywdy i świat staje się piękniejszy i
lepszy. Znowu zdarzył się cud...
Dbałość o wyrazistość i prostotę fabuły i jednocześnie realizm scenerii uczyniły znany motyw ciekawym przeżyciem
dla twórców filmu i jego odbiorców. Zrealizowany głównie przez trzecioklasistów
film wszyscy gimnazjaliści mieli okazję
obejrzeć na specjalnym przedświątecznym pokazie.
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Miasteczko ludzi o wielkich sercach

10-12 grudnia 2010 r. rozegrano w Sztumie IV Ogólnopolski Turniej Hokeja Halowego Olimpiad Specjalnych. Gościliśmy
100 sportowców i 40 trenerów z całej Polski. Oto relacja z imprezy Róży Banasik-Zarańskiej, przewodniczącej Komitetu
Organizacyjnego.
Czas przygotowań biegł bardzo
szybko, zwłaszcza, że długo ważyły się
losy imprezy i na dopięcie wszystkiego
na ostatni guzik mieliśmy niespełna dwa
miesiące. Może się wydawać, że to długi
okres, ale trzeba pamiętać, że każdy z
nas ma obowiązki zawodowe, a dopiero
po skończonej pracy mógł włączyć się w
sprawy organizacyjne.
W piątek, 10 grudnia, od rana oczekiwaliśmy gości w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Sztumie. Hokej to dyscyplina
zimowa, więc pogoda na czas turnieju
zrobiła się iście syberyjska; jednak wszyscy szczęśliwie dotarli i rozpoczęły się
gry obserwowane. Potem kolacja w miejscach zakwaterowania. Potem uroczyste
otwarcie turnieju z pokazami Bractwa
Rycerzy Ziemi Sztumskiej i koncertem
zespołu Shuflada. Ten tak rozgrzał uczestników, że ruszyli w tany...
Sobota to bardzo – rozgrywki w grupach, gry o miejsca medalowe. Atrakcje
wioski olimpijskiej oraz programu zdrowotnego sprawiły, że zawodnicy chętnie
odpoczywali w przytulnie urządzonej
kawiarence. Dodatkową atrakcją tego
dnia była uroczysta kolacja na zamku
połączona z zabawą taneczną. Uczestnicy

po prostu opanowali zamek!
Czas turnieju mijał bardzo szybko.
Niedzielne rozgrywki finałowe, a po
nich ceremonia dekoracji i zakończenia
turnieju sprawiły, że zrobiło nam się żal...
Organizacja imprezy na naszej ziemi
rodzinnej była dla nas nie tylko wielkim
wyróżnieniem, ale i zobowiązaniem, które
chcieliśmy jak najlepiej wypełnić. Można
powiedzieć, że wyjątkowi goście przyjechali do naszego domu. Jestem przekonana, że zawodnicy, trenerzy i opiekunowie
tak właśnie się u nas poczuli.
Wielu mieszkańców kibicujących tym
zawodom po raz pierwszy miało okazję
obserwować rozgrywki w tej nietypowej
dyscyplinie sportu.
Ten sukces nie byłby jednak możliwy
bez wspólnej pracy wielu osób. Tym
cieplejsze słowa podziękowania kieruję
do wszystkich, dzięki którym udało się
sprawnie przeprowadzić zawody oraz
dać dużo satysfakcji naszym zawodnikom, a to przecież o to chodzi w naszych
zawodach.
Honorowy patronat nad turniejem
objął Janusz Kupcewicz, prezes Komitetu
Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska Pomorskie, a w składzie komitetu ho-

norowego znalazło się wiele osób chcących wesprzeć działania na rzecz osób z
niepełnosprawnością intelektualną.
Dziękuję również wszystkim członkom Komitetu Organizacyjnego – pracownikom, nauczycielom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach, Szkoły
Podstawowej nr 2 w Sztumie, Gimnazjum
w nr 1 w Sztumie, którym nie tylko przy
tej imprezie można w pełni zaufać, będąc
spokojnym o realizację powierzonych
zadań. Jestem dumna z naszych bardzo
młodych wolontariuszy, którzy spełnili
swoje zadania z nawiązką. Jeżeli „takie
będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, to o Sztum jestem spokojna. Muszę też podkreślić, że ta impreza
byłą świętem dla miasta – przychylność
władz, które wspierały organizację imprezy, wsparcie organizacji pozarządowych,
służb mundurowych oraz dobra jakość
usług sprawiły, że sami spojrzeliśmy na
nasze miasto innymi oczami.
Okazało się, że prowincja to miejsce,
którym można robić wielkie rzeczy i za
to wszystkim, którzy pomogli przy IV
Ogólnopolskim Turnieju Hokeja Halowego Olimpiad Specjalnych serdecznie
dziękuję.

Mały sport – duża radość
W Zespole Szkół w Czerninie odbył się XIII Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego.
Otwarcia dokonał burmistrz
Sztumu Leszek Tabor w towarzystwie dyrektor ZS Bożeny
Andrzejewskiej, obecny był
również sołtys Czernina a zarazem radny Kazimierz Barański. Każdy uczestnik turnieju
otrzymał prezent od Mikołaja
w postaci słodyczy i jabłek.
Najlepsi tenisiści w swoich
kategoriach wiekowych zostali
nagrodzeni pucharami a osoby,
które wywalczyły miejsca od IV
do VI otrzymały medale.
Część medali i pucharów
została zakupiona z dotacji
otrzymanej z Urzędu Miasta i
Gminy w Sztumie na realizację
programu „Mały sport - duża
radość”. Pozostałe nagrody
oraz inne koszty związane

Zespołowi Szkół w Sztumie,
Gimnazjum w Sztumie i Zespołowi Szkół w Mikołajkach
Pomorskich.

Wyniki turnieju

z organizacją i przeprowadzeniem turnieju mogliśmy
pokryć dzięki wsparciu sponsorów: Starostwa Powiatowego,
radnych miasta i gminy Sztum,
Przedsiębiorstwa Sadowniczego w Czerninie, Brunona
Sarnowskiego, Waldemara
Fierka, Piotra Jędrusika i To-

masza Kasperskiego.
Sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego z Czernina - Elżbieta Zając i Piotr
Ciesielski.
Działacze UKS Sokolik serdecznie dziękują za wsparcie
sprzętowe Zespołowi Szkół
Zawodowych w Barlewiczkach,

Rocznik 1998 i młodszy. Dziewczęta: 1. Małgorzata Lezner, 2. Marta
Kuczkowska, 3. Nikola Nazarewicz
– wszyscy SP Bągart. Chłopcy: 1.
Wojciech Wesołowski, 2. Mateusz
Dubień, 3. Jakub Sitek – wszyscy SP
Bągart. Rocznik 1995-1997. Dziewczęta: 1. Ewelina Rutkowska, 2. Ada
Haber – obie Gimnazjum Dzierzgoń,
3. Klaudia Markowicz – ZS Czernin.
Rocznik 1994-1996. Chłopcy: 1.
Maciej Pietrzyk – ZS Czernin, 2. Dominik Rohde, 3. Dawid Kozłowski – obaj
Gim. Dzierzgoń. Kobiety: 1. Aleksandra Zając, 2. Agata Pajdzik, 3. Kinga
Zaręba. Mężczyźni - rocznik 1991
i starsi: 1. Janusz Kriger – Elbląg, 2.
Jacek Serocki – Sztum, 3. Mateusz Stawicki – Ryjewo. Rocznik 1992 i młodsi:
1. Adam Bańczoszek – Bągart, 2.
Maciej Pietrzyk – Czernin, 3. Mateusz
Tyl – Czernin. Punktacja zespołowa:
1. Zespół Szkół Czernin, 2. SP Bągart,
3. Gimnazjum Dzierzgoń.
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URZĄD MIASTA I GMINY SZTUM
1.
2.
3.
4.

Burmistrz Miasta
i Gminy Sztum
Z-ca Burmistrza Miasta i
Gminy Sztum
Przewodniczący Rady
Miejskiej
18 Sekretariat Urzędu Miasta
i Gminy

Leszek Tabor

64-06-395

Alicja Podlewska

64-06-394

Czesław Oleksiak

64-06-388

Malwina Wiśniewska

64-06-301
64-06-302

REFERAT OGÓLNO- ORGANIZACYJNY
5.
6.
7.
8.
9.
10.

80 Sekretarz Miasta i Gminy
Sztum
80 Kadry/Koordynator
referatu organizacyjnego
80 Organizacja urzędu
79 Informatyk urzędu
1 Informacja
34 Biuro Rady

Daria
Mietlewska-Dura
Małgorzata Draganek

64-06-320

Joanna Siebert
Tomasz Zasadzki
Angelika Pyzik
FAX
Czesława Jaźwińska

64-06-321
64-06-322
64-06-303
64-06-300
64-06-308

64-06-385

REFERAT PROMOCYJNY I WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
11.

12.

13.

71 Kierownik promocji gminy, Ewa Ruczyńska
współpracy z zagranicą,
pozyskiwania środków
finansowych
68 Z-ca kierownika promocji
Gabriela Smolińska
gminy, współpracy z zagranicą, pozyskiwania środków
finansowych
68 Kultura i sport
Maja Prądzyńska
Kamil Markowski
Anna Kaszyńska

64-06-393

15.

16.

31 Skarbnik Miasta
i Gminy Sztum
30 Księgowość
budżetowa
24 Kasa urzędu

64-06-387

64-06-383
64-63-330
64-63-340

Danuta Wiatrowska

64-06-317

Teresa Zgubińska Wanda Grabowska Helena
Stefańska
Barbara Kara

64-06-392
64-63-306
64-06-338

REFERAT FINANSOWO PODATKOWY
18.
19.
19.
20.
21.

21 Kierownik podatków- wymiar podatku - miasto
22 Wymiar podatku - gmina
24 Podatek od nieruch.
rolnych poza Sztumem
28 Podatek od nieruch.
rolnych Sztum
28 Podatek od środków
transportowych

Iwona Sanewska

64-06-337

Sylwia Kubacka
Barbara
Albrecht-Politowska
Małgorzata Surdyka

64-06-335
64-06-228

Aleksandra
Połuszańczyk-Pajdzik

64-06-226

64-06-336

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I SPRAW OBYWATELSKICH
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

54 Kierownik
54 Ewidencja działalności
gospodarczej
56 Rolnictwo, ochrona
środowiska
56 Aktywizacja obszarów
wiejskich i inf.
56 Drogi gminne
37 Sprawy wojskowe
38 Ewidencja ludności,
Dowody osobiste

Kierownik

31.
32.

39 Sprawy lokalowe
25 Dodatki mieszkaniowe

34.
35.
36.
37.
38

Kierownik
39 Planowanie przestrzenne i
budownictwo
42 Sprzedaż nieruchomości
42 Dzierżawy gruntów
39 Podziały geodezyjne,
gospodarka nieruchom.

64-06-363
64-06-390
64-06-396
64-06-372

Agnieszka
Topolewska-Reksa
Dariusz Kumuda

64-06-379

Halina Tymoszuk
Justyna Paprocka
Beata Tritt
Iwona Wyżykowska

64-06-362
64-06-368
64-06-324

Sabina
Jabłońska-Janus
Marzanna Moneta
Marta Falkowska

64-06-382

64-06-380

URZĄD STANU CYWILNEGO
39.

17 Kierownik

40.
41.

17 Z-ca kierownika
17 Referent ds. administracyjnych USC
STRAŻ MIEJSKA
kom. 601-218-587
OSP
71 Radca prawny
26 Ksero
KROKUS

43.
44.
45.
46.

Wojciech Bednarski
Jacek Szymański
Roman Markowicz
Marek Kuszewski
Zdzisław Juszczak

64-06-326
64-06-382
64-06-326
64-06-341
64-06-384
64-06-318
64-06-386
64-06-342

MIEJSKO- GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY
45.
46.

45 Dyrektor
46 Sekretariat, kadry,
stypendia

47.

47 Główna księgowa
Księgowość

48.

50 Płace

49.

50 BHP i budowlane

Katarzyna Krzyżykowska
Beata Łęgowska
Paulina Wiatrowska
Kamila Trybańska
Ewa Antoniszewska
Lucyna Żurawska
Sylwia Grochowska
Beata Kardaś
Kamila Pyszora
Renata Aniszewska
Katarzyna Jasińska
Jarosław Mazurowski
Włodzimierz Nowakowski

64-06-313
64-06-327

64-06-377
64-06-312

64-06-310
64-06-309

MIEJSKO- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
51.
52.
53.

54.

11 Dyrektor
12 Sekretariat
7 Kasa
Główna księgowa
Księgowość
5 Pracownik socjalny

55.

6 Pracownik socjalny

64-06-315
64-06-314

Bożena Falkowska
Marcin Lipiński
Grażyna Żołędowska

64-06-381
64-06-389
64-06-316

56.

Pracownik socjalny

Daria Wojtaś
Halina Cymerys
Małgorzata Grzyb
Halina Koszalińska

64-06-316
64-06-319
64-06-325

57.

Zasiłki

58.
59.

Kierowca
Świadczenia rodzinne

64-06-323

60.

Informatyk

Ewa Zielińska-Wójtowicz

Teresa Wasielewska
Elżbieta Oblotzka
Lidia Ruszała
Joanna Stopa
Krzysztofa Parafiniuk
Teresa Truskawa

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Mieczysław Kłopotowski
Regina Lukas

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU
28.

30.

51 Inwestycje, zamówienia
publiczne
52 Inwestycje gminne

42.

REFERAT FINANSOWO- BUDŻETOWY
14.

29.

Sylwia Mackiewicz
Grażyna Długoń
Julia Barnaś
Anna Dziekan
Magdalena Borowska
Lucyna Langowska
Agnieszka Chmielewska
Izabela Wiśniewska-Żuk
Justyna Derbich
Kamila Ostolska-Piróg
Izabela Meller
Ewelina Duda v. Dudzińska
Małgorzata Kozłowska
Janina Łukasik
Justyna Pobran
Iwona Karol
Janina Majczyna Elżbieta
Krupińska
Józef Nawrotzki
Teresa Bieniek
Anna Helowicz
Roman Koziara

64-06-334
64-06-369
64-06-331

64-06-332

64-06-333

64-06-367

64-06-351
64-06-360
64-03-430
64-06-360
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Wielka orkiestra ugrała 15 687,61 zł

Pieski Joanny Senz pomagały w zbiórce.

Trudno się było oprzeć...

Występy amatorów w sali Kwadro podobały się publiczności.

Stoiska oferowały wyborne smakowitości.

Kto da więcej?
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Mazerski już pewny swego...
Aura od początku nie rozpieszcza uczestników XII Zimowego Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych. Tym razem mimo
odwilży trasa miejscami była oblodzona, ale obyło się bez poważniejszych urazów.
Trudne warunki sprawiły,
że na starcie trzeciego biegu
stanęło nieco mniej niż poprzednio uczestników – 198, w
tym w biegu głównym 85. Ale
już ponad 400 osób biorących
udział w imprezie odnotowali organizatorzy Zimowego
Grand Prix Sztumu - Lekkoatletyczny Klub Sportowy
Zantyr, Miasto i Gmina Sztum
i Sztumskie Centrum Kultury.
W biegu głównym zwyciężył Bartosz Mazerski (Zantyr
Sztum), zapewniając sobie (po
raz jedenasty) zwycięstwo w
końcowej klasyfikacji. Pasjonującą walkę o drugie miejsce
stoczył Andrzej Rogiewicz
(Zantyr), przegrywając minimalnie na finiszu z Mateuszem Niemczykiem (KKB
Starogard Gd.). Rogiewicz,
startujący po raz pierwszy
w biegu głównym, ma szanse stanąć na podium całego
Grand Prix. Po trzech biegach
jest trzeci i ma 49 punktów, tak
jak reprezentant Klubu Biegacza z Starogardu Gdańskiego
Patryk Kamiński.

Na starcie biegu głównego stanęło tym razem 85 zawodników.

Wśród kobiet zdecydowaną faworytką do końcowego
zwycięstwa jest Aleksandra
Lisowska z Braniewa, która
niezagrożenie wygrała trzeci
bieg. Druga była Adrianna Tas
z Rodła Kwidzyn, a trzecia Dorota Pawłowska z Kurzętnika.
Na podkreślenie zasługuje dobra postawa młodej biegaczki
Zantyru Sary Szymańskiej,
która w trzecim biegu była
piąta i ma szanse na wysokie
w końcowej klasyfikacji Grand
Prix w swojej kategorii.
W biegu głównym mężczyzn na pokreślenie zasługują
zwycięstwa gospodarzy w

kategoriach: M-50 – Bogdana
Cebuli i M-70 Mieczysława
Dobrenki. W biegach dzieci
zwyciężył po raz trzeci Wojtek Pastewski (SP 2 Sztum) w
roczniku 2000 i młodsi. Dobrze
radzą sobie bracia Kopeccy,
podopieczni Bartosza Mazerskiego, którzy rywalizują ze
starszymi od nich biegaczami.
Marcin był trzeci w roczniku
1998-1999, a Michał drugi w
kategorii wiekowej 1997-1995.
Zajmują trzecia miejsca z dużymi szansami na utrzymanie ich
w ogólnej klasyfikacji.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pyszną grochówkę.

Uwaga, piłkarski talent
Grając w IV-ligowej Olimpii Sztum, zdobył w rundzie jesiennej 5 bramek, będąc
najskuteczniejszym strzelcem, zaliczył też asystę.

Z drużyną gimnazjum wygrał wojewódzki turniej Coca Cola Cup 2010.

Wystąpił we wszystkich
15 meczach drużyny, z czego
w 11 w pełnym wymiarze
czasu. W sumie przebywał na
boisku – co skrupulatnie wyliczył klubowy statystyk - 1312
minut, co dało mu drugi wynik w zespole. Można śmiało
powiedzieć, że był podporą
drużyny. I nie byłoby w tym
może nic dziwnego, gdyby nie
to, że Wojciech Zyska (rocznik 1994) jest najmłodszym
zawodnikiem podstawowego
składu Olimpii.

Były upominki dla trzech
najlepszych w każdym biegu oraz losowanie nagród
wśród uczestników biegów
dla dzieci, biegu głównego i
marszu Nordic Walking. Sędzią głównym zawodów był
Piotr Nowosielski.
Organizatorzy kierują słowa podziękowania do wszystkich, którzy pomogli, wsparli i
zaangażowali się w przeprowadzeniu III biegu XII Zimowego Grand Prix Sztumu.
Ryszard Mazerski, prezes
Zanturu, zaprasza na czwarty i
wieńczący bieg Zimowe Grand
Prix Sztumu - 19 lutego.
- To naprawdę talent czystej wody – mówi trener Mirosław Zarański. – Ma wszelkie
dane po temu, by stać się
zawodnikiem dużego formatu.
Zdyscyplinowany, pracowity
na treningach, inteligentny
gracz, a najważniejsze, że –
jak to się mówi – ma dobrze
poukładane w głowie.
W ubiegłym roku Wojtek
z drużyną sztumskiego gimnazjum wygrał wojewódzką
rywalizację turnieju Coca Cola
Cup, zdobywając też laury
indywidualne. Nie tylko trener Zarański dostrzega jego
talent, ale też zwrócił na młodego gracza uwagę tej miary
szkoleniowiec, co Bogusław
Kaczmarek.
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elektroniczna dostępna na www.sztum.pl. W winiecie wykorzystano zdjęcie Sławomira Lipskiego.
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