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Przyłapani przez kamerę

Apel o rondo

Od kilkunastu dni kamery rejestrują to wszystko, co dzieje się na bulwarze
i w jego najbliższych okolicach. To pierwszy etap monitorowania miasta, które ma
służyć zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców.

Budowa małego ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, Baczyńskiego
i Kochanowsk iego w Sztumie ma
kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa kierujących i pieszych.
Dlatego Rada Miejska w Sztumie oraz
Rada Powiatu sk ierowały apel do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad, Oddział w Gdańsku, by nie
wykreślała z tegorocznych planów tej
potrzebnej inwestycji. Samorządowcy
mają takie obawy, bo budżet GDDKiA
jest zmniejszany.
Gmina Sztum, rozumiejąc bardzo
duży zakres inwestycji prowadzonych
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w porozumieniu z
zarządcą drogi podjęła się wykonania
na swój koszt dokumentacji na przebudowanie skrzyżowania na małe rondo.
Jest ona gotowa.
Tekst stanowiska – str. 5

Obraz z nadjeziornych kamer trafia
do centrum monitoringu, które zainstalowano w Komendzie Powiatowej Policji
w Sztumie. Dzięki temu oficer dyżurny
ma stały podgląd na bulwar. Nawet jeśli
w danym momencie czegoś nie zauważy,
zajęty choćby kierowaniem służbą policjantów w powiecie, bez kłopotu może
przejrzeć nagrywany wcześniej obraz,
zrobić stop klatkę, zbliżenie twarzy, etc.

Jakość obrazu jest bardzo dobra - nie
odbiega od tego, jaki znamy w telewizji.
Na efekt działania monitoringu nie
trzeba było długo czekać. Dość powiedzieć, że policja zajęła się nie tylko
kilkoma amatorami picia alkoholu pod
chmurką, czy zwykłego wandalizmu.
Chodzi o poważne przestępstwo. Dla
dobra sprawy nie możemy ujawniać
bliższych szczegółów.
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Nie tylko zmieni się plaża
Mimo że pogoda nie jest sprzymierzeńcem budowlańców, postępy robót na bulwarze i terenie rekreacyjnym w Zajezierzu są widoczne.

Na plaży będzie nowy budynek z sanitariatami.

Rozpoczęła się przebudowa stałych pomostów.

Jednym z elementów modernizacji bulwaru nad Jeziorem
Sztumskim jest przebudowa plaży miejskiej. W nowym budynku
sanitariatów znajdować się będą przebieralnie, natryski i toalety. Zmienią się również tarasy „łazienek” (przestrzeń pomiędzy
budynkami).
Będzie z nich można zejść w kierunku jeziora dwoma
bezpośrednio skierowanymi ciągami schodów oraz jednym
wzdłuż budynku „Lido”. Tarasy nabiorą nowego wyglądu przez
wyłożenie nawierzchni kostką betonową, która jest układana na
całym deptaku. Dodajmy, że wygląda ona na zabytkową, gdyż
w trakcie produkcji jest ona „postarzana” przez obtłukiwanie w
specjalnych bębnach. Przebudowane zostaną stałe pomosty. Zostanie wzmocniona ich konstrukcja i poszerzona powierzchnia.
Szerokość po remoncie będzie 3,50 m. Na końcu stałe pomosty
zostaną połączone przez pomost pływający w kształcie litery „L”.
Dzięki temu zostanie wyodrębniona część kąpieliska dla młodszych dzieci, poprawiając i poszerzając strefę bezpieczeństwa.
Naprzeciwko budynku hangarowego klubu sportowego
Victoria zostanie ustawiony jeszcze jeden pomost, przy którym
cumować będą mogły łódki i kajaki. Ulegnie zmianie komunikacja wokół plaży – chodniki, ścieżki rowerowe oraz zjazd dla
osób niepełnosprawnych. W okolicy plaży zostanie wydzielony

teren do gry w piłkę siatkową – plażową, tak by nie przeszkadzać
korzystającym z kąpieli słonecznych.
Trwają także prace przy budowie ścieżek rowerowych,
chodników na bulwarze wokół zamku i na ul. Władysława IV.
Włączane jest etapami oświetlenie na nowo wybudowanych
ścieżkach - od mostku przy torach kolejowych do boiska i placu
zabaw za plażą miejską.
W sierpniu ubiegłego roku rozpoczęło się zagospodarowanie
na cele rekreacyjno–wypoczynkowe terenu w Zajezierzu, w
bezpośrednim sąsiedztwie jeziora oraz dworku Żeromskiego.
Prace przebiegają terminowo, pomimo niesprzyjających
warunków atmosferycznych. Wykonano już oświetlenie całego terenu oraz rozpoczęto prace związane z monitoringiem
wizyjnym. Powstało również szereg ciągów pieszych: chodników z kostki brukowej oraz traktów o nawierzchni żwirowej.
Bezpośredni dojazd do bulwaru zapewni istniejąca droga, która
zostanie naprawiona.
Zakończenie zagospodarowania całości planuje się na koniec maja. Do tego czasu nasadzona zostanie zieleń ozdobna
(w tym drzewa i krzewy) i zostaną wykonane elementy małej
architektury - ławki parkowe, huśtawki oraz zestawy zabawowe
dla najmłodszych.

Estetyczniej, cieplej, weselej...
Od 1 maja do 31 sierpnia planowane jest przeprowadzenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie
wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i częściową grzejników.
W ubiegłym roku termomodernizacji
zostały poddane dwa budynki oświatowe - przedszkola Kubusia Puchatka oraz
Zespołu Szkół w Czerninie. Teraz przyszła
kolej na placówkę w Gościszewie.
- W zakres prac wchodzą: wykonanie
izolacji termicznej ścian zewnętrznych
budynku, wykonanie docieplenia dachu,
wymiana rynien, rur spustowych oraz
parapetów zewnętrznych – informuje dyrektor Magdalena Zimińska. – Elewacja

budynku zostanie pomalowana farbami
silikonowymi a na cokole położony tynk
mozaikowy. Będą nowe, drewniane drzwi
wejściowe. Planuje się wykonanie podjazdu z kostki betonowej dla osób niepełnosprawnych oraz rozbiórkę istniejących
schodów zewnętrznych i wykonanie
nowych o konstrukcji żelbetonowej.
Chodniki otrzymają nową nawierzchnię z kostki betonowej, wymienimy
balustrady na schodach przy wejściu

głównym, bocznym oraz przy podjeździe
dla niepełnosprawnych. Oprócz tego
zostanie wyremontowana kotłownia i
wymienione piece, podobnie z instalacją c.o. i grzejnikami. Prowadzone prace
nie będą utrudniały prowadzenia zajęć.
Koszt inwestycji wyniesie nieco ponad
446 tys. zł.
Do kwietnia szkoła wzbogaci się o
plac zabaw - z huśtawkami, zestawami
rekreacyjnymi, stołami do ping-ponga.
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Porozmawiajmy o budżecie
27 stycznia radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy na 2011 rok. Jest on realny po stronie dochodów i wydatków, a także
rozwojowy ze względu na zaplanowane liczne inwestycje.
Po stronie dochodów zaplanowano
52 mln 354 tys. 713 zł, a wydatków 57 mln
868 tys. 690 zł. Różnica zostanie pokryta
nadwyżką budżetową (oszczędnościami z
lat ubiegłych) oraz stosunkowo niewielkim
kredytem.
- Jest to budżet kontynuacji wielu inwestycji rozpoczętych lub zaplanowanych
w poprzedniej kadencji – mówi burmistrz
Leszek Tabor. - Zabezpiecza środki na
nowe zadania inwestycyjne, które gmina
przygotowuje. Inwestycje te będą finansowane ze środków, m.in., Unii Europejskiej
oraz własnych środków zgromadzonych
w wyniku wieloletnich oszczędności na wydatkach gminy. Dzisiaj te tworzą nasz własny fundusz stabilizacyjny umożliwiający
bezpieczne finansowanie wielu inwestycji.
Pełna informacja o budżecie gminy na
2011 rok na stronie www.sztum.pl.
W ostatnim czasie rząd i posłowie wprowadzili duże zmiany w przepisach dotyczących finansów gmin. Dramatycznie również
pogorszyła się sytuacja budżetu państwa.
Narasta deficyt finansów publicznych i dług
państwa polskiego. Te okoliczności w du-

żym stopniu wpłyną na politykę finansową
gminy Sztum.
- Aby ograniczyć wydatki samorządów
od 1 stycznia 2011 roku rząd i sejm wprowadził zasadę, że bieżące wydatki gminy, np.
na utrzymanie samorządowych instytucji
czy remonty dróg, nie mogą być wyższe
od bieżących dochodów z tytułu np. podatków i dzierżaw – mówi burmistrz. - Na
te wydatki nie można jednak przeznaczyć
kredytów, ani dochodów ze sprzedaży
mienia. Ze względu na szybciej rosnące niż
dochody własne wydatki gminy (np. energia
elektryczna i inne), także my, tak jak zresztą
wszystkie samorządy w Polsce, musimy
bardzo dokładnie przeanalizować bieżące
koszty utrzymania gminnych jednostek.
Sztumski samorząd musi się także przygotować na zniwelowanie negatywnych
skutków narastającego deficytu finansów
państwa. Coraz większe zadłużenie państwa
oraz lawinowo rosnące wydatki (Politycy w
Warszawie nie chcą podejmować potrzebnych i trudnych decyzji...) wpłyną także na
finanse naszej gminy. Należy się więc spodziewać ograniczenia subwencji i dotacji z

budżetu państwa, bo już teraz otrzymaliśmy
ich mniej, w tym na pomoc społeczną, oraz
zmniejszenia inwestycji, które miały być
finansowane z budżetu państwa, np. na
drodze krajowej nr 55, przebiegającej przez
nasze miasto.
Te wszystkie okoliczności muszą być
brane pod uwagę w długofalowej polityce
finansowej gminy, aby przygotować się na
trudne czasy, które nas czekają - szczególnie
po jesiennych wyborach do parlamentu.
Najważniejszym zadaniem będzie więc
takie prowadzenie finansów gminy, aby
wystarczyło nie tylko na bieżącą działalność
gminnych instytucji, zapewniających odpowiednią obsługę mieszkańców, a także na
rozpoczęte i zaplanowane inwestycje. Temu
ostatniemu mają służyć środki pozyskane
z Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz
własny fundusz stabilizacyjny gminy powstały z oszczędności w latach poprzednich.
Nadal planuje się ostrożną politykę zaciągania pożyczek i kredytów przez gminę,
aby te możliwości wykorzystać ewentualnie
na tzw. „czarną godziną”, która - mamy nadzieję - nie nadejdzie – kończy burmistrz.

Medal dla marszałka
Na styczniowej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego gościli przedstawiciele
sztumskich władz samorządowych - Leszek Tabor, burmistrz Sztumu oraz Czesław Oleksiak,
przewodniczący Rady Miejskiej.
W imieniu mieszkańców
oraz władz samorządowych
wręczyli Mieczysławowi Strukowi, marszałkowi Województwa Pomorskiego medal „Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej”.
Kapituła tego medalu postanowiła wyróżnić marszałka,
aby w ten sposób podziękować Zarządowi Województwa
Pomorskiego oraz Sejmikowi,
a marszałkowi osobiście, za
wsparcie udzielone sztumskiej gminie w realizacji wielu
inwestycji, poprawiających
warunki życia mieszkańców.
Widocznym znakiem tej poprawy było, m.in., przyznanie
środków z Unii Europejskiej na
wiele sztumskich projektów.
W trakcie wystąpienia na
sesji Sejmiku burmistrz podkreślił, że pomoc udzielona

Władze Sztumu wręczają medal marszałkowi województwa Mieczysławowi Strukowi.

przez władze wojewódzkie
pozwoliła na likwidację wielu
zagrożeń cywilizacyjnych.
Przypomnijmy, że medal
„Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej” ustanowiła Rada Miejska

z okazji 20 rocznicy powstania
demokratycznego samorządu
jako symboliczne podziękowanie dla osób i instytucji, które
w ciągu tych lat przyczyniły się
do rozwoju Ziemi Sztumskiej.

Biblioteczka
sztumska
Odbyła się promocja 8
tomu Biblioteczki Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej - „Z dziejów Sztumu i
okolic”, cz. VI. Publikacja została wydana dzięki finansowemu wsparciu Miasta i Gminy
Sztum.
Tym razem są to głównie
materiały źródłowe. M.in.
okresu międzywojnia dotyczą wspomnienia Elżbiety
Zakrzewskiej (Donimirskiej),
Ignacego Górzyńskiego
oraz Franciszka Wojcie chowskiego. Kronikę szkoły
polskiej z lat 1932-1938 w Nowym Targu publikuje Adam
Langowski. Andrzej Lubiński przybliża ostatnie dni na
Powiślu przed i po wybuchu II
wojny światowej. Jan Ziarko
pisze o szkole w Postolinie w
latach 1945-46.
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Zamiar likwidacji szkoły w Piekle
Gdy oddajemy do druku ten numer informatora, trwa w komisjach Rady Miejskiej
dyskusja na temat zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej
w Piekle. Główną przyczyną jest niewielka liczba dzieci uczęszczających do placówki –
50. Z prognoz wynika, że liczba ta będzie znacząco malała – do 37.
W uzasadnieniu chwały czytamy: Pogłębiający się niż demograficzny spowodował
znaczne zmniejszenie liczby uczniów w
szkołach prowadzonych na terenie Miasta i
Gminy Sztum. W roku szkolnym 2000/2001
liczba uczniów w szkołach podstawowych
wynosiła 1487, natomiast w porównaniu do
bieżącego roku szkolnego liczba uczniów
zmniejszyła się o 438 i wynosi 1049. Mimo
drastycznego spadku liczby uczniów koszty
utrzymania szkół wzrastają. W 2011 roku
ogół planowanych wydatków ponoszonych
na oświatę wynosi 15.666.903 i wzrósł o 30
proc. w stosunku do 2006 roku. Subwencja
oświatowa w 2006 roku wynosiła 7.535.346
zł pokrywała 62,72 proc. ogółu wydatków,
które wynosiły 12.015.074 zł, natomiast w
2011 r. planowana wysokość subwencji
wynosi 9.902.453 zł, co stanowi 63 proc.
ogółu wydatków.
Niezależnie od otrzymywanej subwencji, która nigdy nie zabezpieczała wydatków
ponoszonych na oświatę, gmina musi ponosić w 100 proc. ciężar wydatków związanych
z inwestycjami, dowozem dzieci do szkół
oraz wydatkami związanymi z prowadzeniem publicznych przedszkoli.
Od 1 stycznia 2011 roku zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych wydatki bieżące jednostki
samorządu terytorialnego muszą być zrównoważone z dochodami bieżącymi. Tempo
wzrostu wydatków bieżących wynikające z
bardzo szybkiego wzrostu kosztów utrzymania gminnych jednostek jest dużo szybsze, niż wzrost bieżących dochodów gminy.
Spadek liczby uczniów oraz wysokie
koszty utrzymania szkół wymuszają konieczność dokonania analizy sieci szkół położonych w Gminie Sztum i dostosowania jej
do realnych potrzeb wynikających ze zmian
demograficznych oraz związane z tym
racjonalizowanie wydatków ponoszonych
na zadania oświatowe.
Główną przesłanką likwidacji Szkoły
Podstawowej im. Jana Hinca w Piekle jest
niewielka liczba uczniów. Placówka jest
najmniejsza spośród szkół podstawowych
w naszej gminie. Dzieci uczą się w systemie
klas łączonych. Struktura organizacyjna
obejmuje w roku szkolnym 2010/2011
cztery oddziały liczące łącznie 50 uczniów.
Do szkoły uczęszczają dzieci z miejscowości
Biała Góra i Piekło.

W przypadku likwidacji wszyscy uczniowie
Szkoły Podstawowej w Piekle będą kontynuowali naukę w Szkole Podstawowej im. Rodziny
Donimirskich w Czerninie.

Z przeprowadzonej analizy demograficznej wynika, że liczba uczniów będzie
znacząco malała.
Przewidywana liczba uczniów Szkoły
Podstawowej im. Jana Hinca w Piekle (wg
danych ewidencji ludności Urzędu Miasta i
Gminy w Sztumie – stan na dzień 13.01.2011
roku): w roku szkolnym 2011/2012 - liczba
uczniów 48, w 2012/2013 - 43, w 2013/2014
- 37, w 2014/2015 - 36, a w 2015/2016 - 37.
Wyciągając wnioski z prognozy liczby
uczniów w Szkole Podstawowej w Piekle
należy stwierdzić, że przez kolejnych 5 lat
liczba uczniów zmniejszy się z 50 do 37.
Istotny jest również aspekt ekonomiczny. Z dokonanej analizy wydatków ponoszonych w szkołach podstawowych wynika,
iż najwyższe wydatki (dla przejrzystości
podajemy je w zaokrągleniu do pełnych
złotych – red. biuletynu) w przeliczeniu na
1 ucznia - 9446 zł ponoszone są w Szkole
Podstawowej w Piekle.
Porównajmy wydatki w różnych placówkach oświatowych.
Wydatki bieżące, które powinna pokrywać subwencja oświatowa, poniesione w
2010 roku przez Szkołę Podstawową Nr 2 w
Sztumie to 2 974 574 zł. Przy 660 uczniach
w roku szkolnym 2009/2010. W przeliczeniu
na 1 ucznia to kwota 4507 zł. W Szkole Pod-

stawowej w Czerninie - 971 641 zł. Przy 146
uczniach na 1 ucznia wypada kwota 6655 zł.
W Szkole Podstawowej w Gościszewie - 756
644 zł. Na 1 ucznia - 6253 zł (121 uczniów).
W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - 796
348 zł. Na1 ucznia - 6806 zł (117 uczniów).
Natomiast w Szkole Podstawowej w Piekle
- 481 734 zł. Co przy 51 uczniach daje kwotę
na 1 ucznia aż 9446 zł.
Wydatki związane z utrzymaniem
Szkoły Podstawowej w Piekle drastycznie
wzrastają. W 2011 roku planowane wydatki
w związane z funkcjonowaniem szkoły
wynoszą 552 879 zł i w porównaniu do
wydatków poniesionych w 2006 roku, tj. 347
585 zł wzrosły o 205 294 zł. Należy również
zaznaczyć, że subwencja oświatowa nie
zabezpiecza wydatków związanych z utrzymaniem szkoły, w 2010 roku subwencja
oświatowa wynosiła 343 976 zł.
W związku z powyższym konieczna jest
zmiana w organizacji sieci szkolnej, która
wpłynie na zracjonalizowanie wydatków
ponoszonych na oświatę.
W przypadku likwidacji wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Piekle będą kontynuowali naukę w Zespole Szkół - Szkole
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
im. Rodziny Donimirskich w Czerninie. Do
szkoły uczniowie będą dowożeni autobusem. Podczas dowozu do i ze szkoły uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę. Szkoła
w Czerninie posiada zmodernizowaną bazę
dydaktyczno-sportową, pracownię komputerową z dostępem do Internetu, bibliotekę,
świetlicę i stołówkę szkolną.. W bieżącym
roku szkolnym na terenie placówki zostanie
utworzony plac zabaw dla dzieci klas I-III.
Po zajęciach lekcyjnych dzieci będą mogły
skorzystać ze świetlicy szkolnej, której godziny funkcjonowania dostosowane są do
potrzeb rodziców. Ponadto uczniowie oraz
ich rodzice będą mieli możliwość skorzystać
z porad psychologa, pedagoga szkolnego
oraz logopedy. Od pierwszej klasy szkoły
podstawowej uczniowie uczą się dwóch
języków obcych. Ponadto uczniowie będą
mieli możliwość skorzystania z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, a rezygnacja z nauki
w klasach łączonych wpłynie pozytywnie na
poziom kształcenia.
Na podstawie art. 59 ust 1 i 2 ustawy z
dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ
prowadzący pod warunkiem zapewnienia
przez ten organ możliwości kontynuowania
nauki w innej szkole publicznej tego samego typu oraz zawiadomienia o zamiarze
likwidacji, co najmniej 6 miesięcy przed
terminem likwidacji, rodziców uczniów oraz
Pomorskiego Kuratora Oświaty.
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Dla bezpieczeństwa
Publikujemy stanowisko Rady Miejskiej w Sztumie oraz
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie poprawy
bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 55 w mieście Sztum.
Rada Miejska w Sztumie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
zwracają się z apelem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad w Warszawie o ujęcie w budżecie na 2011 rok modernizacji części drogi krajowej nr 55 przebiegającej przez centrum
miasta Sztum w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz innych
użytkowników drogi.
Od 1997 roku realizowany jest przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad O/Gdańsk, we współpracy z gminą, program
poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 55. Mimo rozwiązania wielu już problemów niektóre z nich nasiliły się ze względu
na brak rozwiązań podnoszących standardy bezpieczeństwa.
Droga krajowa nr 55 w mieście Sztum jest nie tylko główną drogą
na potrzeby lokalnego ruchu, ale także, ze względu na specyficzne
położenie miasta na przesmyku między dwoma jeziorami, główną
drogą tranzytową w tej części woj. pomorskiego między dużymi
ośrodkami przemysłowymi Kwidzyn i Malbork.
Ze względu na brak obwodnicy miasta Sztum corocznie wzrasta liczba pojazdów przejeżdżających przez centrum miasta, co
powoduje duże uciążliwości dla mieszkańców oraz pogorszenie
bezpieczeństwa.
Taka ocena sytuacji została potwierdzona w dokumencie
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Gdańsk
„Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze nr
55 na terenie Miasta i Gminy Sztum ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszego”

Dla poprawy bezpieczeństwa zalecono budowę w tym miejscu ronda.

W punkcie 9.10 zalecono przebudowanie skrzyżowania drogi
krajowej (część ulicy Mickiewicza z ulicami Baczyńskiego i Kochanowskiego) na małe rondo.
Gmina Sztum, rozumiejąc bardzo duży zakres inwestycji prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w
porozumieniu z zarządcą drogi podjęła się wykonania dokumentacji
na wskazane odcinki drogi krajowej. Dokumentacja na przebudowanie skrzyżowania na małe rondo jest już gotowa. Natomiast
do końca maja 2011 roku będzie gotowa druga dokumentacja na
modernizację kolejnego odcinka drogi nr 55 (część ul. Jagiełły).
Wykonanie modernizacji drogi krajowej w 2011 roku w tej części Sztumu jest bardzo ważne nie tylko ze względu na narastające
problemy związane z pogorszeniem się bezpieczeństwa użytkowników, ale także konieczność synchronizowania i skoordynowania
ich z trwającą obecnie kompleksową modernizacją i rewitalizacją
centrum miasta, prowadzoną przez gminę Sztum z własnych oraz
unijnych środków. (...)

Złote Usta

Akademia Malucha

Sztumskie Centrum Kultury i Związek Harcerstwa Polskiego zapraszają uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji
Konkursu Recytatorskiego o Złote Usta pod hasłem: „Wszystkie kolory świata”.
Warunkiem udziału w konkursie jest
przesłanie Karty Zgłoszenia pod adresem:
Sztumskie Centrum Kultury, ul. Galla Anonima 16, 82-400 Sztum do 31 marca.
Szkoły mogą wytypować: SP w Piekle i SP
w Nowej Wsi po 1 osobie; SP w Gościszewie
i SP w Czerninie po 2 osoby; SP nr 2 w Sztumie po 3 osoby; Gimnazjum w Czerninie - 2
osoby; Gimnazjum w Sztumie - 3 osoby w
kategorii. Te kryteria uwarunkowane są
liczebnością uczniów w danej szkole.
Uczniowie prezentować się będą w
następujących kategoriach: klasy I-III; klasy
IV-VI; klasy gimnazjalne. Uczniowie klas
od I do III przygotowują wiersz, natomiast
klasy IV-VI i gimnazjalne - wiersz i fragment prozy. Czas prezentacji nie powinien
przekroczyć 5 min. Tematyka utworów jest
dowolna, dopuszczalna jest twórczość własna uczestników. Oceny dokona powołana
przez organizatorów Komisja Konkursowa.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
dowolnego podziału nagród.

Konkurs odbędzie się 7 kwietnia o godz.
11 w sali zamku. Dojazd uczestników na
koszt własny.

Jesteś rodzicem dziecka w wieku 3-5 lat?
Zgłoś udział swojego dziecka w bezpłatnych zajęciach organizowanych w ramach
projektu „Akademia Malucha” dla dzieci z
terenu gminy Sztum.
Zajęcia organizowane będą w budynku Biblioteki Miejskiej w Sztumie, przy ul.
Mickiewicza 23.
W ramach projektu zaplanowano
m.in. zajęcia ogólnorozwojowe i integracyjne, z edukacji regionalnej, ekologiczne
w Rezerwacie Przyrody „Biała Góra” oraz
wyjazdy, spotkanie z Bractwem Rycerzy
Ziemi Sztumskiej, Kołem Gospodyń Wiejskich, miejscowymi artystami.
Podczas wycieczek zapewniamy słodki poczęstunek. Każde dziecko otrzyma
materiały plastyczne i biurowe niezbędne
na zajęciach. Zajęcia odbywać się będą w
2 grupach liczących po 10-15 dzieci 2 razy
w tygodniu przez 3 godziny w okresie od
kwietnia do czerwca 2011 roku.
Szczegółowe informacje - Urząd Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39,
pok. 46, Miejsko- Gminny Zespół Oświaty,
tel. 55 640 63 27.
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Ferie z gwiazdami sportu
W czasie ferii zimowych na obozie sportowo-wypoczynkowym w Zakopanem przebywała grupa 11 uczniów SP 2 Sztum,
z których kilkoro jest zawodnikami LKS Zantyr . W Murzasichlu szlifowali formę kajakarze UKS Sokolik.
Głównym organizatorem
obozu dla dzieci z „dwójki” był
UKS Trops, działający przy Gimnazjum nr 1 w Sztumie. Zajęcia
z grupą narciarską prowadzili
Róża i Mirosław Zarańscy, a
grupą lekkoatletyczną opiekował się Bartosz Mazerski.
W programie, oprócz zajęć
sportowych, przewidziano wycieczki po najpiękniejszych dolinach tatrzańskich i inne atrakcje,
które urozmaiciły pobyt. Nie
zabrakło kąpieli w basenach
Aquaparku , zjazdu koleją linową z Gubałówki, wycieczki
pieszej na Krupówki, dyskoteki.
- Jednak największym wydarzeniem zimowiska okazał
się wstęp na kwalifikacje w
Pucharze Świata w skokach
narciarskich, gdzie można było
podziwiać skoki najlepszych
zawodników na świecie m.in.
Adama Małysza, Kamila Stocha, Simona Ammana – mówi
Bartosz Mazerski.
Dzieci z zachwytem oglądały
zmagania skoczków, których
do tej pory mogły podziwiać
na szklanym ekranie w domu.
Mimo kilkustopniowego mrozu

dzielnie kibicowały naszym reprezentantom. Sporą atrakcją
dla uczestników były wspólne
posiłki z zawodową grupą bokserską Knock Out Promotions, na
czele z mistrzem świata w wadze
ciężkiej Tomaszem Adamkiem.
Pięcioro zawodników UKS
Sokolik Czernin - Aleksandra
Zając, Paulina Halińska, Jakub
Cysewski, Cyprian Korinth i
Krzysztof Owczarek - zostało
powołanych na dziesięciodniowe zgrupowanie kadry wojewódzkiej juniorów w Murzasichlu koło Zakopanego. W trakcie
górskich marszobiegów, doskonaląc wytrzymałość, zawodnicy
mogli podziwiać Halę Gąsienicową, czy piękną panoramę na
Tatry z Rusinowej Polany. Wiele
potu wylali też w siłowni oraz w
czasie ćwiczeń gimnastycznych
na macie tatami. Na basenie
w COS Zakopane, ćwicząc pływanie kraulem, doskonalili wytrzymałość, a przede wszystkim
wzmacniali mięśnie oddechowe.
Także dla nich wielkim przeżyciem była możliwość oglądania, stojąc pod skocznią w
tłumie gorąco dopingujących

Bartosz Mazerski opiekował się na obozie grupą... lekkoatletów.

Dla dzieci, które nie wyjechały, szkoły przygotowały różne zajęcia.

kibiców, tryumfu Adama Małysza w pierwszym konkursie
skoków na Wielkiej Krokwi. Inną
atrakcją był pobyt w basenach
geotermalnych w Bukowinie Ta-

trzańskiej. Woda o temperaturze
do 36 stopni zawierająca siarkę,
wapń, sód, potas, chlor, magnez,
chrom była rewelacyjnym środkiem odnowy.

Młodzi pytają samorządowców
Bardzo ciekawą debatą samorządową zorganizowała młodzieżowa Rada Powiatu. Przy wsparciu kolegów i koleżanek ze
sztumskiego liceum zaprosiła na nią nie tylko rówieśników, radnych z młodzieżowych rad z Malborka, Dzierzgonia, Sztumu,
ale także samorządowców z gmin i powiatu sztumskiego.
Samorządowcy przedstawili prezentacje multimedialne, pokazujące
działalność samorządów, szczególnie
prowadzone inwestycje oraz perspektywy rozwojowe. To one stały się kanwą
późniejszej dyskusji.
Plany rozwoju gminy Sztum przedstawił uczestnikom debaty burmistrz Leszek
Tabor. Młodzież bardzo szczegółowo
wypytała go o politykę wobec młodych
mieszkańców gminy.
Burmistrz, odpowiadając na pytania,
podkreślił, że to, jakie są perspektywy dla
młodych Polaków, wiele zależy od polityki
rządu i władz państwowych. To od tych
działań w skali kraju, polityki gospodarczej,
społecznej i edukacyjnej, zależą przede

wszystkim perspektywy młodzieży - dobra
edukacja, otrzymanie pracy czy zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Oczekiwania
młodych ludzi nie są w wystarczającym
stopniu spełnione, czego dowodem jest,
niestety, emigracja do innych krajów UE.
Perspektywy młodych mieszkańców
gminy Sztum są bardzo ważne dla sztumskich władz samorządowych – podkreślał
burmistrz. Temu jest podporządkowana
polityka edukacyjna oraz inwestycyjna.
Dla najmłodszych w wieku szkolnym i
przedszkolnym bardzo ważne są warunki
nauki w szkołach oraz dostępność przedszkoli, które są niezwykle cenne w całym
cyklu kształcenia. Gmina wspiera kluby
sportowe i stowarzyszenia zrzeszające

młodych mieszkańców, a najzdolniejszym sportowcom funduje stypendia
i nagrody. W instytucjach gminnych,
korzystając ze środków Powiatowego
Urzędu Pracy, zatrudnia się wielu młodych mieszkańców, aby zdobywali różne
umiejętności. Pracodawcy często podkreślają, że mimo stosunkowo dużego
bezrobocia często brakuje chętnym do
pracy odpowiednich kwalifikacji.
Celem władz samorządowych jest
stworzenie takiej sytuacji, aby w gminie
można było otrzymać pracę, zaspokoić
swoje potrzeby mieszkaniowe, zapewnić pomoc młodej rodzinie opiekę nad
dziećmi oraz wysoką jakość gminnej
infrastruktury.
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Zabawki zrobione z niczego
Już po raz drugi w Przedszkolu „Na Słonecznej Górce” rozpoczął się program edukacyjny
„Przedszkole bez zabawek”.
Głównym jego założeniem
jest nauczenie dzieci, jak walczyć z nudą, gdy nie ma wokół
gotowych zabawek. Dzięki
programowi dziecko będzie
sprawniejsze manualnie, nauczy się jak rozwiązywać konflikty, rozwinie umiejętności
społeczne (kontakt z innymi,
przyjaźń, koleżeństwo, tolerancję, empatię), przełamie
nieśmiałość i brak wiary w
siebie.
Chcemy też odciągnąć
dzieci – mówią nauczycielki
- od stereotypów i bezsensownych zabawek (zabawki

militarne, Ben Ten, Gormiti
typu „Śmierdziele”, itp.), od
ciągłego oglądania telewizji,
czy korzystania z komputera.
Kolejny raz zaproszono
do współpracy rodziców. W
trakcie warsztatów tworzenia nowych zabawek z różnego rodzaju, wydawałoby się
nieprzydatnych materiałów,
zarówno rodzice, jak i ich
pociechy wykazali się dużą
pomysłowością i fantazją.
Powstało wiele ciekawych
zabawek, którymi w kolejnych dniach będą mogły
bawić się dzieci. Odczują

radość z tworzenia, z wkładu
własnej pracy, nauczą się,

Na nieco dłużej można
było oderwać się od codziennych kłopotów, zapomnieć o
trapiących dolegliwościach.
Był poczęstunek, muzyka
akordeonowa i towarzyskie

że nie warto czekać tylko na
gotowe.
Czasami naprawdę niewiele trzeba, aby stworzyć
coś z niczego, coś własnego,
dzięki czemu można rozwijać
swoją wyobraźnię i myślenie
twórcze.

Grand Prix

Spotkanie seniorów

Dzień Babci oraz Dzień
Dziadk a były ok azją do
spotkania sztumskich emerytów, rencistów i inwalidów, zrzeszonych w swoim
związku.
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rozmowy . Z życzeniami przybył też burmistrz Leszek
Tabor. Babcie i dziadowie
otrzymali mały prezent dla
swoich wnuków – egzemplarz
bajki „Żaba ze Sztumu”.

Ogłoszono wyniki II etapu
konkursu pod hasłem „Ekomania filmowania”, organizowanego przez firmę TESCO.
Nagrodę GRAND PRIX przyznała zespołowi „Młodzi kręcą”
ze sztumskiego gimnazjum
za film pt. „Eko-fanki”. Nieco
wcześniej rozstrzygnięto I
etap tego konkursu i zespół
z gimnazjum – dzięki głosom
internatów – zdobył dla szkoły
pracownię multimedialną o
wartości 12 tys. zł. Zwyciężczynie II etapu - Anna Dominikowska, Marlena Konefał,
Kamila Paluch i Natalia Wiklandt pojadą w nagrodę do
Londynu. Ich sukces jest także
udziałem opiekunów – Ludmiły i Rafała Zdziennickich.

Gdzie po biuletyn samorządowy?
Bieżący numer bezpłatnego informatora Miasta i Gminy Sztum można
otrzymać w następujących miejscach:
Sztum - Urząd Miasta i Gminy w Sztumie,
ul. Mickiewicza 39 (biuro informacji parter); Biblioteka SCK, ul. Mickiewicza
23; Sztumskie Centrum Kultury, ul. Galla
Anonima 16 (zamek); LIDL, ul. Ogrodowa;
Biedronka, ul. Mickiewicza 28; NETTO, ul.
Mickiewicza 14; Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, ul. Sienkiewicza

68; sklep Creo, ul. Witosa 4; Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Mickiewicza 34;
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ul. Słowackiego 1; Getin Bank, ul.
Morawskiego 16; Dar Serca Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym
, ul. Reja 12; Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej ZDROWIE, ul. Słowackiego 6.
Gmina Sztum - sklepy: Andor, Koniecwałd PGR; „17”, Gronajny 17; „Kalinka”,
Gościszewo; Biała Góra; Piekło 21; Cygu-

sy; Parpary; Koślinka 55; Sztumska Wieś
27a; Nowa Wieś 24; Pod Kasztanami,
Postolin 66; Firma finansowo-ubezpieczeniowa „DKB”, Sadowa 12, Czernin.
Biuletyny (w tym numery archiwalne) w wersji elektronicznej znajdują
się na stronie www.sztum.pl. Można
też najnowszy numer otrzymać pocztą
elektroniczną - wystarczy przesłać wiadomość z tematem PRENUMERATA na
maila biuletyn@sztum.pl.
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Miasteczko ze starych fotografii
Proponuję Czytelnikiem spacer po dawnym Sztumie szlakiem gospód, kawiarni, zajazdów i hoteli.
Przy dzisiejszej ulicy Baczyńskiego,
w miejscu, gdzie dziś stoi popiersie Feliksa Nowowiejskiego, znajdowała się
Strzelnica. W budynku tym zbierało się
bractwo strzeleckie (stąd i nazwa), ale
obiekt służył także innym mieszkańcom
jako miejsce kultury i rozrywki. W sali ze
sceną organizowano koncerty i przedstawienia teatralne, a także bale i spotkania
różnych organizacji. Była też z pewnością
gospoda z wyszynkiem. W sztumskiej
Strzelnicy znajdowała się jeszcze jedna
atrakcja - kręgielnia.
Budynek stał wśród drzew. To widać
na starej pocztówce. Nie można jednak
dostrzec plenerowej sceny, która z pewnością tam była. A czy znajdowała się
także strzelnica, gdzie co roku członkowie
bractwa rywalizowali o tytuł kurkowego
króla? Być może.
Strzelnica należała od 1883 roku do
Polaka, restauratora Kowalskiego. Odkupił ją od niejakiego Stuhldreera za ponad
15 tys. marek. Niewiele o Kowalskim wiemy. W jego rękach (lub rodziny) Strzelnica
pozostawała przynajmniej do końca XIX
wieku. Dowodem tego jest pocztówka z

Tak wyglądała Strzelnica. Reprodukcja widokówki z 1901 roku.

1901 roku, na której widnieje nazwisko
właściciela obiektu.

Na piwo do Nawrockiego

Idźmy dalej, sięgając do wspomnień z
czasów młodości ks. dra Władysława Łęgi
(1889-1960), urodzonego w Miranach.
„Przystanąłem na
wzgórku koło Czernina i patrzyłem na
miasto, w którym niegdyś odbywały się
sejmiki województwa malborskiego.
Wśród zielonych
drzew migotały w
słońcu czerwone dachy i ściany domów
miejskich. Górował
kościół rdzawo-czerwony z wieżą. Przymilnie tuliło się miasto do znacznego,
uśmiechającego się
i igrającego słońcem
jeziora. Zwiedziwszy
miasto i porobiwszy
drobne zakupy, zaszedłem do zajazdu Nawrockiego na
piwo.”
Nie ma dziś po
nim śladu, a mieścił
się przy dzisiejszej
ulicy Jagiełły, w pobliżu muru obronnego
zamku. Zatrzymywali
się tu przyjeżdżający
Kawiarnia Erasmusa – lata 30. ub. wieku, dziś zakład fotograficzny.

do miasta zaprzęgami konnymi. Mogli je
pozostawić i dalej udać się załatwiać sprawunki czy sprawy urzędowe.
O Nawrockim, który prowadził także
skład opału i handel artykułami kolonialnymi, wiemy niewiele. Należał do Polskiej
Rady Ludowej, która powstała w Sztumie w
1918 roku; w jego zajeździe organizowano
zebrania Polonii. Może najlepiej charakteryzuje go zdanie, jakie usłyszałem kiedyś
od mieszkającej w Niemczech córki Jana
Szypniewskiego, który po nim przejął ten
cały interes. „To był zażarty Polak” – skomentowała.

Królewski Dwór
Kilkadziesiąt metrów dalej, przechodząc
przez ówczesną ulicę Kwidzyńską (obecnie
Jagiełły), natrafilibyśmy na hotel Królewski
Dwór (Koeniglicher Hof). W 1892 roku nabył go od Grasnika lub Krasnika, bo różnie
źródła podają, „rodak nasz Grunenberg z
Olsztyna za 58 000 marek. Szczęść mu Boże”.
Tak donosił polskim czytelnikom toruński
„Przyjaciel”.
W katalogu wystawy „Sztum-Stuhm.
Dzieje miasta do 1945 roku”, pokazywanej
stale na zamku, dr Wiesław Gogan napisał: „W przewodniku turystycznym z 1905
roku wymienione są - jako godne polecenia
- dwa hotele w Sztumie: (...) Królewski Dwór
(wł. Max Weiss) i Deutsches Haus/Dom
Niemiecki. Sześć lat później przewodnik
turystyczny„Prusy Wschodnie i Zachodnie”
poleca tylko Hotel Grunenberga i Friedricha,
chociaż w tym samym jak i w późniejszym
okresie, w mieście były i inne hotele, m.in. te
wspomniane już wyżej, czy położony przy
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Rynku Breslauer Hotel/Hotel Wrocławski.”
Spróbujmy zatem wyjaśnić, skąd tak
rozbieżne informacje znalazły się w wydawnictwach. Wydaje się do końca niemożliwe,
aby w ciągu kilku lat tak radykalnie zmieniła
się hotelowa mapa w tak małym mieście.
Gdzie haczyk?
Właścicielem Domu Niemieckiego, który stał mniej więcej w miejscu rozebranego
niedawno pomnika na placu Wolności, był
Adalbert Friedrich. A wcześniej? W 1883
roku kupił go od mieszkańca Malborka
Emmericha jakiś Graumann ze Świętego
Wojciecha. Jak widać dom często zmieniał
właścicieli, a po I wojnie światowej został
rozebrany.
Dalej jednak sprawa z różnymi informacjami w przewodnikach komplikuje się.
Czy hotel Grunenberga to ciągle Królewski
Dwór? Skąd zatem informacja we wcześniejszym przewodniku, że ten należał do
Maxa Weissa? Na pewno – co widać na
starej pocztówce – nazwisko Gunnenberga
widnieje na szyldzie budynku sąsiadującego z hotelem. Potem była tam piwiarnia
Tucholskiego.

Pokój w banknotach
Królewski Dwór był najbardziej ceniony
w mieście. Tu przyjęcia organizowała sobie
miejscowa elita. Jak wspomina Halina
Donimirska-Szyrmerowa: „Oprócz głównej
sali ze sceną były tam przyległe mniejsze
pomieszczenia, gdzie znajdował się bufet.
(...) Niewielki pokój nazywano „Miliarden-
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Stubchen”, gdyż był
wytapetowany banknotami niemieckimi z czasów wielkiej
dewaluacji marki z
początków lat dwudziestych”.
Na początku ub.
wieku na Rynku stał
Hotel de Breslau (potem Breslauer Hof
- co widać na pocztówce z 1916 roku).
Nazwisko właściciela, uwidocznione na
frontonie budynku
brzmiało swojsko Witold Lewandowski.
I wreszcie Hotel
Centralny - dziś Baster. Zbudowany najpóźniej, bo w 1910
roku, o czym do dziś
informuje metalowa chorągiewka na
wieżyczce, był drugim co do wielkości
w Sztumie. Jedynie
on dotrwał do naszych czasów. Hotel Hotel Królewski Dwór miał w mieście największą renomę.
Wrocławski przestał pełnić te funkcje w
latach 30. ub. wieku. Tak on jak i Królewski
Amatorzy dobrej kawy, herbaty i
Dwór zostały zniszczone przez pożar, jaki ciasta mogli wybrać się do kawiarni lub
spowodowali na Rynku w lutym 1945 r. restauracji w kamieniczkach przy Rynku.
krasnoarmiejscy.
W nieistniejącej dziś wschodniej pierzei

Widok na Hotel Wrocławski. Niewiele o nim wiemy.

Pod Dębem

(gdzie przystanek autobusowy) znajdowała się restauracja Emila Blocka. Tam
m.in. spotykało się polskie„kółko śpiewu”,
założone w 1891 roku i działające pod
kierownictwem dr. Feliksa Morawskiego.
W ocalałej kamieniczce na przeciwległej
pierzei (obecnie Foto Mono) znajdowały
się kolejno kawiarnie Waltera Rahna
(Cafe Hohenzolern), a potem już chyba
bezimienna Paula Erasmusa.
Wertując o sześć lat późniejszy spis
sztumskich telefonów można odnaleźć
gospodę Pod Niemieckim Dębem, zlokalizowaną naprzeciwko dzisiejszego
Ronda pod Dębami. Już tylko starsi
mieszkańcy pamiętają ten parterowy
budynek, o którym powiadano, że jest
zabytkowy, bo noc spędził w nim Napoleon, powracający spod Moskwy. Także
po II wojnie światowej działała tam restauracja (wyszynk raczej) Pod Dębem.
W latach sześćdziesiątych ub. wieku lokal
nie istniał, co wiem z autopsji, ale nazwa
przetrwała. Pamiętam, że chodziłem z
kolegami na oranżadę, którą sprzedawano w drewnianym kiosku. Nikt nie mówił
inaczej, niż kiosk pod dębem...
Janusz Ryszkowski
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Największe liczenie od lat
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. W mieście
i gminie Sztum będzie zatrudnionych przy nim 9 rachmistrzów.
Pracami spisowymi na terenie gminy kieruje Gminny
Komisarz Spisowy, którym jest burmistrz Leszek Tabor.
Bezpośrednie prace związane z organizacją spisu na terenie
gminy wykonuje lider gminny – Małgorzata Draganek.
Spis powszechny ludności i mieszkań jest najważniejszym i największym badaniem statystycznym w Polsce.
Tegoroczny jest pierwszym od czasu przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej. Po raz pierwszy też zostanie przeprowadzony w oparciu o dane zgromadzone w rejestrach
administracyjnych.

Po co to spisywać?
Spis ma na celu zebranie informacji o sytuacji demograficzno-społecznej oraz społeczno-ekonomicznej ludności
niezbędnych dla realizacji polityki społecznej i planowania rozwoju gospodarczego poszczególnych jednostek
podziału terytorialnego kraju. Dzięki pozyskanym danym
poznamy zmiany zachodzące w procesach demograficznych
i społecznych, liczbę i strukturę gospodarstw domowych i
rodzin, pozyskamy informacje społeczno-ekonomiczne (w
tym o poziomie wykształcenia, aktywności ekonomicznej,
dojazdach do pracy oraz źródłach utrzymania ludności).
Spis umożliwi poznanie rozmiaru i przyczynę migracji
oraz ich wpływu na strukturę gospodarstw domowych i
ich rodzin, a także liczbę i strukturę budynków i mieszkań.
Wreszcie pozwoli na zebranie danych niezbędnych do
porównań międzynarodowych oraz wynikających ze zobowiązań polski wobec UE.

Kogo i co obejmie spis?
Spis obejmie osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami; mieszkania i budynki, w
których znajdują się mieszkania, oraz zamieszkane obiekty
zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami; osoby niemające miejsca
zamieszkania. Osoby objęte spisem oraz spisem próbnym
i kontrolnym zobowiązane są do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania
zawarte w formularzu.
Do udzielenia odpowiedzi o osobach małoletnich obowiązane są pełnoletnie osoby, wspólnie z nimi zamieszkałe.
W przypadku niektórych danych takich jak: pozostawanie
w związku nieformalnym, liczby urodzonych dzieci czy wyznania, odpowiedzi udziela się na zasadzie dobrowolności.
Do udzielenia odpowiedzi o osobach nieobecnych obowiązane są pełnoletnie osoby, wspólnie z nimi zamieszkałe.
W obiektach zbiorowego zakwaterowania, w przypadku
braku możliwości bezpośredniego spisania osoby, danych
dotyczących nazwiska i imion, płci, daty urodzenia, obywatelstwa, czasu trwania i przyczyny przebywania, informacji
o miejscu poprzedniego zamieszkania oraz poziomie wykształcenia udzielają – w zakresie posiadanej dokumentacji
– zarządzający tymi obiektami.
Informacji o budynkach zarządzanych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
udzielają zarządzający lub administrujący tymi budynka-

mi; o budynkach stanowiących własność osób fizycznych
udzielają właściciele, użytkownicy lub administratorzy tych
budynków; o niezamieszkanych mieszkaniach udzielają
zarządzający lub administrujący budynkami, w których one
się znajdują.

Elektroniczne formularze
W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r. nie będzie formularzy papierowych. Po raz
pierwszy zostanie użyty formularz elektroniczny. Będą trzy
możliwości.
• Samospis internetowy – każda osoba, która wyrazi chęć
dokonania samospisu przez Internet będzie miała udostępniony formularz elektroniczny. Login i hasło respondenci
deklarujący dokonanie samospisu internetowego otrzymają
po wejściu na stronę internetową www.stat.gov.pl i wybraniu odpowiedniej zakładki.
• Wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym – ankieterzy statystyczni podczas wywiadów
telefonicznych z respondentami będą uzupełniać brakujące
dane w formularzach spisowych
• Wywiad bezpośredni przeprowadzony przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem elektronicznego urządzenia mobilnego (typu hand-hend) - respondent będzie
aktualizował dane uzyskane z rejestrów i udzielał uzupełniających odpowiedzi na pytania spisowe.
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Oswajanie z przedszkolem
10 lutego rozpoczął się w Niepublicznym Przedszkolu Na Słonecznej Górce w
Sztumie cykl zajęć adaptacyjnych dla przyszłych przedszkolaków.
Tegoroczne zajęcia prowadzone
są przez Małgorzatę Jurkiewicz oraz
Agnieszkę Wytrążek, a ich celem jest,
m.in., eliminowanie stresu związanego
z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej,

zapoznanie dzieci i rodziców z pomieszczeniami przedszkola (sale zajęć, łazienka,
szatnia oraz plac zabaw), nawiązanie
kontaktu z dziećmi i rodzicami.
Od trzeciego roku życia dziecko roz-

Ku radości organizatorek zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem.
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poczyna okres zwany przedszkolnym. To
czas, w którym dokonuje się ogromny
przełom w jego rozwoju związany głownie ze wzmożoną aktywnością, która to z
kolei wyraża się przede wszystkim silną
potrzebą poznawania nowych sfer życia
(wrażenia poznawcze, emocjonalne) i
naturalną chęcią działania w ich ramach.
Pierwsze dni dzieci w przedszkolu są
trudne dla rodziców, ale przede wszystkim dla maluchów rozpoczynających
przedszkolną edukację. - Naszym zadaniem jest oswojenie zarówno rodziców
jak i dzieci z nową sytuacją – mówią
Małgorzata Jurkiewicz i Agnieszka Wytrążek. – Chodzi o wzbudzenie poczucia
bezpieczeństwa oraz zdobycie wzajemnego zaufania, zapoznanie się z różnymi
formami wychowania przedszkolnego.
W ramach organizowanego cyklu
adaptacyjnego na terenie Niepublicznego Przedszkola Na Słonecznej Górce
dzieci wraz z rodzicami biorą udział w
zajęciach plastycznych, muzycznych
oraz ruchowych. Staramy się wychodzić
naprzeciw potrzebom, łagodzić obawy i
lęki dzieci oraz rodziców.
Ku naszej radości zajęcia cieszą się
dużym zainteresowaniem i okazały się
sukcesem w zdobywaniu pierwszych
przedszkolnych doświadczeń. Już dziś
zapraszamy na kolejne, które odbędą się
10 marca o godz. 9.

Mały badacz

Bal nad bale

Od roku szkolnego 2008/2009 w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka
w Sztumie realizowany jest Ogólnopolski Program dla Wychowania Przedszkolnego
„Optymistyczne przedszkole” autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot.

Tegoroczny bal karnawałowy dla przedszkolaków z
przedszkola Kubusia Puchatka
odbył się pod hasłem „W świecie bajki”. W sali konferencyjnej
szpitala można było spotkać
prawie wszystkie postacie
z bajek: księżniczki, rycerzy,
wróżki... Przebierańcom przewodził sierżant Koperkowski,
dzięki któremu zabawa była
doskonała. Fantastyczna muzyka, konkursy i mnóstwo
uśmiechu - to wszystko stworzyło niezapomnianą zabawę
dla przedszkolaków!
Między wyczerpującymi
tańcami nie mogło zabraknąć
przerwy na poczęstunek i
zdjęć, które uwieczniły doskonałą zabawę.
Na przedszkolaków czekała
jeszcze inna niespodzianka Mikołaj, który przybył do dzieci
z dalekiej Laponii i przyniósł
wspaniałe paczki.

Dlaczego go wybrano?
Według programu celem wychowania jest rozwijanie w
dziecku optymizmu, poczucia
własnej wartości. Nauczenie,
jak radzić sobie w różnych
sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty. W
optymistycznym przedszkolu
wszyscy uczą się życzliwości,
empatii, pomagania sobie i
przyjaźni. Program realizowany jest w siedmiu obszarach,
które dotyczą wychowania
dzieci, współpracy z rodzicami,
promocji placówki, rozwoju indywidualnego dziecka,
zarządzania placówką, teorii
inteligencji wielorakich i ostatniego modułu – testów, który
pomoże nam w badaniu osiągnięć i dokonaniu ich oceny.

W tym roku szkolnym nauczycielki szczególną uwagę
zwracają na realizację modułu związanego z rozwijaniem
inteligencji wielorakich. Dlatego podczas ferii zimowych
w grupach przedszkolaków
odbywał się cykl zabaw rozwijających - zatytułowany
„Mały badacz”. Dzieci wykonały wiele doświadczeń
z wodą: ,,Co rozpuszcza się
w wodzie?”, ,,Co pływa a co
tonie?”. Badały również stany
skupienia. Bawiły się śniegiem na dworze oraz obserwowały go przez lupy, lepiły
kulki i bałwana.
Mali badacze zastanawiali
się także, co to jest powietrze
i gdzie się ono znajduje? Poznawali sposoby wykorzysta-

nia wiatru oraz zrobili własne
wiatraczki. Podczas zabaw
plastycznych przedszkolaki
mieszały kolory farb, uzyskując ich pochodne, dmuchały
na farby przez słomkę tworząc swoje obrazy, wykonywały kosmiczne rakiety z
rolek i kolorowego papieru.
- Cieszymy się bardzo –
mówią nauczycielki - gdyż
do zabaw badawczych przedszkolaków udało nam się
włączyć również rodziców,
którzy wzbogacili doświadczenia dzieci.
Przeprowadzone zaję cia posłużyły wzbogaceniu i
usystematyzowaniu wiedzy
dzieci na temat otaczającego
je świata a co najważniejsze –
mogły same go doświadczyć.
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Porządki zacznijmy od siebie
Pokrywa śnieżna stopniała, odsłaniając tu i ówdzie rażące nieporządki. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zwraca się do
mieszkańców z apelem o utrzymanie czystości na terenie swoich posesji.
Przypomnijmy, że obowiązują mieszkańców przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity w Dz.
U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz
Uchwały Nr XXXIII/209/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2005 r.
Zgodnie z zapisami znajdującymi się
w tych aktach prawnych każdy właściciel posesji jest zobowiązany, m.in. do:
utrzymania porządku i czystości oraz
należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego nieruchomości; oznaczenia jej przez umieszczenie czytelnych
tabliczek informacyjnych z numerem
porządkowym nieruchomości; usuwania
zanieczyszczeń z terenu nieruchomości
(podwórza, przejścia, bramy, zieleńca,
itp.) oraz z chodników położonych przy
nieruchomości; usuwania zanieczyszczeń
(zamiatanie, zbieranie, zmywanie) z części
przeznaczonych do wspólnego użytku w
budynkach wielolokalowych, w tym z korytarzy, klatek schodowych, piwnic, strychów, itp.; selektywnej zbiórki odpadów;
pielęgnowania zieleńców, kwietników
– w tym koszenie, grabienie trawników

oraz odchwaszczanie; utrzymania we
właściwym stanie technicznym i estetycznym elewacji obiektów budowlanych
i ogrodzeń nieruchomości; posiadania
zawartej umowy na wywóz odpadów
stałych z uprawnionymi firmami oraz
posiadania pojemnika na odpady stałe
(lub worki) i systematycznego ich opróżniania; gromadzenia nieczystości płynnych w odpowiednio zabezpieczonych,
szczelnych zbiornikach bezodpływowych
(w przypadku gdy posesje nie zostały
podłączone do urządzeń kanalizacyjnych,
ewentualnie gdy posesja nie jest zaopatrzona w lokalne urządzenia oczyszczające tj. przydomową oczyszczalnię ścieków); posiadania aktualnego rachunku
opłaty za wywóz odpadów komunalnych
stałych i płynnych lub przyjęcia odpadów
na składowisko. Zabronione jest spalanie
jakichkolwiek odpadów komunalnych
oraz wywożenia odpadów płynnych na
własne użytki rolne.
Więcej obowiązków znajduje się w
Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/
209/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia
30 marca 2005 r., która jest opublikowana

w Biuletynie Informacji Publicznych pod
adresem www.bip.sztum.pl, w zakładce
– Prawo Miejscowe.
W związku z często zdarzającym się
naruszeniem przepisów wymienionych
w tych aktach prawa miejscowego w
zakresie ochrony środowiska, prowadzone są we wszystkich miejscowościach
gminy Sztum kompleksowe kontrole
posesji przez Straż Miejską z udziałem
pracowników urzędu, których zadaniem
jest sprawdzenie czy mieszkańcy stosują
się do przepisów dotyczących, m.in. odprowadzenia ścieków, wywozu odpadów
oraz porządku na terenie posesji.
Nieprzestrzeganie przepisów jest
wykroczeniem, a postępowanie w tych
sprawach toczy się według przepisów
Kodeksu postępowania w sprawach o
wykroczenia.
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Tyle kilogramów surowców wtórnych
w wyniku akcji i recyclingu pozyskał
statystyczny mieszkaniec miasta i gminy
w ubiegłym roku.

Pojemniki na psie odchody Urząd Pracy informuje
Psie odchody na skwerach, placach czy ulicach to nie tylko
problem natury estetycznej, ale i poważne zagrożenie
epidemiologiczne.
Są niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia człowieka. Do
najczęściej wywoływanych chorób należą odzwierzęce inwazje
pasożytnicze, takie jak toksokaroza czy bąblowiec. Na choroby
te narażone są przede wszystkim
dzieci, bawiące się na trawnikach i w piaskownicach. Niestety,
właśnie te miejsca traktowane są jako toaleta dla czworonogów.
Na terenie całego miasta obowiązuje obowiązek utrzymania
i czystości. W załączniku do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
są opracowane szczegółowe zasady. W paragrafie 31 czytamy, iż
„właściciel zwierząt jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia
zanieczyszczenia pochodzącego od zwierzęcia domowego”.
Gmina Sztum przygotowuje się do nieodpłatnego rozdawania
torebek, które mają służyć do zbierania psich kup. Akcja ta zostanie poprzedzona kampanią edukacyjną z udziałem najmłodszych
dzieci – przedszkolaków.
Gmina zakupiła pierwszą partię specjalnych koszy na psie odchody wraz z zestawami do bezpiecznego i estetycznego usuwania
tych zanieczyszczeń. Wkrótce wytypowane zostaną miejsca, w
których zostaną zainstalowane te pojemniki.

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie
z/s w Dzierzgoniu informuje, że dnia
30 grudnia 2010 r. podpisał umowę
nr POKL.06.01.02-22-013/10 o dofinansowanie projektu pn. „Nowe etaty
- kontynuacja II” w ramach programu
operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VI,
działanie 6.1 - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.2 - wsparcie
powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań
na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie sztumskim w 2011 r.
poprzez: kontynuację dofinansowania zatrudnienia 1 doradcy
zawodowego i 2 pośredników pracy oraz ich przeszkolenie
w zakresie obsługi i wspierania osób zwolnionych z przyczn
zakładu pracy.
Okres realizacji projektu: 1.01.2011-31.12.2011. Całkowita
wartość projektu: 86 775,40 zł. Wysokość dofinansowania: 73
759,09 zł. Wkład własny: 13 016,31 zł.
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URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE
Burmistrz Miasta
i Gminy Sztum
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Przewodniczący Rady Miejskiej
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy

Leszek Tabor

64-06-301

Alicja Podlewska
Czesław Oleksiak
Malwina Wiśniewska

64-06-302
64-06-388
64-06-301
64-06-302

REFERAT OGÓLNO-ORGANIZACYJNY
Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Kadry
Organizacja Urzędu
Informatyk Urzędu
Biuro Informacji Urzędu

Daria
Mietlewska-Dura
Małgorzata Draganek
Joanna Siebert
Tomasz Zasadzki
Angelika Pyzik

Biuro Rady

Czesława Jaźwińska

64-06-320
64-06-385
64-06-321
64-06-322
64-06-303
FAX 64-06-300
64-06-308

REFERAT PROGRAMÓW POMOCOWYCH, WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Kierownik
Z-ca kierownika - pozyskiwanie środków
pomoc.
Kultura, sport i współpraca z org. pozarządowymi
Rozliczanie projektów i środków pomocowych
Pozyskiwanie środków pomoc., promocja gminy

Ewa Ruczyńska
Gabriela Smolińska

64-06-393
64-06-340

Maja Prądzyńska
Anna Kaszyńska
Kamil Markowski

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

REFERAT FINANSOWO- BUDŻETOWY
Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Księgowość budżetowa

Danuta Wiatrowska
Teresa Zgubińska
Wanda Grabowska
Barbara Kara
Maja Gejda
Monika Rosińska
Agnieszka Szymańska
Ewa Zdziennicka
Helena Stefańska

Księgowość budżetowa
Księgowość budżetowa

Księgowość budżetowa / Płace

64-06-317
64-06-392
64-06-338
64-06-311

64-06-306

REFERAT PODATKOWY
Kierownik - wymiar podatku - wieś
Wymiar podatku - miasto
Windykacja należności

Iwona Sanewska
Sylwia Kubacka
Aleksandra
Połuszańczyk-Pajdzik
Małgorzata Surdyka
Barbara
Albrecht-Politowska

Windykacja należności

64-06-337
64-06-335
64-06-336
64-06-226
64-06-228

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik
Z-ca kierownika
Ewidencja działalności gospodarczej
Rolnictwo i sprawy sołeckie
Aktywizacja obszar. wiejskich i inf. techniczna
Ochrona środowiska
Sprawy wojskowe
Ewidencja ludności
Dowody osobiste

Mieczysław Kłopotowski
Bożena Falkowska
Regina Lukas
Grażyna Żołędowska
Daria Wojtaś
Marcin Lipiński
Halina Cymerys
Małgorzata Grzyb
Halina Koszalińska

64-06-315
64-06-381
64-06-314
64-06-316
64-06-389
64-06-319
64-06-373
64-06-325

Sprawy lokalowe
Dodatki mieszkaniowe

Ewa Zielińska-Wójtowicz
Teresa Wasielewska
Elżbieta Oblotzka
Lidia Ruszała
Joanna Stopa
Krzysztofa Parafiniuk
Teresa Truskawa

Kierownik
P.o. z-cy kierownika - sprzedaż nieruchomości
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka nieruchomościami
Podziały geodezyjne
Planowanie przestrzenne i budownictwo
STRAŻ MIEJSKA
OSP

Agnieszka
Topolewska-Reksa
Halina Tymoszuk

64-06-379

Justyna Paprocka
Iwona Wyżykowska
Beata Tritt
Dariusz Kumuda
Wojciech Bednarski
Jacek Szymański
Roman Markowicz

64-06-368
64-06-324

64-06-362

64-06-380
64-06-341
k. 601-218-587
64-06-384

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik
Z-ca kierownika
Administracja USC

Sabina
Jabłońska-Janus
Marzanna Moneta
Marta Modrzewska

64-06-382
64-06-326
64-06-326

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
„KROKUS”

64-06-342

MIEJSKO-GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY
Dyrektor
Sekretariat, kadry
Stypendia
Główna księgowa
Księgowość

Płace
Sprawy budowlane
Informatyk

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

64-06-313
64-06-327
64-06-327
64-06-377
64-06-312

64-06-310
64-06-309

MIEJSKO- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Dyrektor
Sekretariat
Kasa
Główna księgowa
Księgowość
Pracownicy socjalni

Pracownicy socjalni

Pracownicy socjalni

Świadczenia pomocy społecznej
Świadczenia rodzinne

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU
Kierownik
P.o. z-cy kierownika - zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne
Inwestycje gminne

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

64-06-323
64-06-363

Świadczenia rodzinne

64-06-390

Środowiskowy Dom Samopomocy
- Czenin

64-06-396
64-06-372

Sprawy organizacyjno-informatyczne

Sylwia Mackiewicz
Grażyna Długoń
Julia Barnaś
Anna Dziekan
Magdalena Borowska
Lucyna Langowska
Agnieszka Chmielewska
Ewelina Królik
Justyna Derbich
Kamila Ostolska-Piróg
Izabela Meller
Ewelina Duda v. Dudzińska
Małgorzata Kozłowska
Joanna Łukasik
Iwona Karol
Anna Juszczak-Mosiewicz
Natalia Walczykowska
Janina Majczyna
Elżbieta Krupińska
Teresa Bieniek
Anna Helowicz
Joanna Dembińska
Hanna Petryk
Karolina Lamek
Roman Koziara
Józef Nawrocki

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

64-06-332

64-06-333

64-06-367

64-05-563
64-06-351
64-03-430
64-06-348

64-06-360
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Drzewa i paragrafy
Spróbujemy w tym artykule odpowiedzieć na pytanie: na czym polega właściwa
pielęgnacja drzew z prawnego punktu widzenia prawa.
W art. 82 ust.1a ustawy o ochronie
przyrody określono na czym mogą polegać zabiegi pielęgnacyjne, niewymagające zezwolenia organów administracji
(z wyjątkiem terenów nieruchomości
wpisanych do rejestru zabytków).
Z punktu widzenia nauk dendrologicznych rodzajem pielęgnacji będzie
również sadzenie nowych drzew rosnących na terenie zieleni komunalnej, parków gminnych, ogródków działkowych
i zakrzewień oraz oddziaływanie na ich
ilość. Ten rodzaj ingerencji w środowisku, który może wywołać trudne do
odwrócenia zmiany, wymaga wcześniejszego wydania zezwolenia przez organ
administracji. Jeżeli taka zgoda zostanie
wyrażona, to usunięcie drzewa z mocy
prawa zwolnione będzie z ponoszenia
opłat za korzystanie ze środowiska.
Zatem usuwanie drzew lub krzewów
w pewnych przypadkach będzie rodzajem prac pielęgnacyjnych w odniesieniu
do „zieleni” jako całości.

Cięcia pielęgnacyjne
Mówiąc o usuwaniu drzew w ramach
prowadzonych prac pielęgnacyjnych,
należy mieć na uwadze dwa dodatkowe
elementy. Po pierwsze, aby można było
mówić o usuwaniu drzew w związku
z zabiegami pielęgnacyjnymi, trzeba
stwierdzić, czy wskazane jest zastąpienie
ich nowymi nasadzeniami. W przypadku
udzielenia odpowiedzi pozytywnej w
decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

lub krzewów, z uwagi na prace pielęgnacyjne, wskazane byłoby uzależnienie
wydanego zezwolenia – na podstawie
art. 83 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody
– od obowiązku wykonania nasadzeń
zastępczych. W innym wypadku trudno
mówić o prowadzeniu pielęgnacji mającej na celu utrzymanie zieleni na ternie
miasta i wsi. Jeżeli natomiast nie istnieje
możliwość nasadzeń, gdyż np. drzewa są
usuwane w ramach tzw. cięć sanitarnych,
mających zapewnić pozostałym okazom
lepsze warunki rozwoju na tym terenie, to
również to powinno być jasno określone
w uzasadnieniu do decyzji. Nie może
być najmniejszych wątpliwości to, dlatego organ administracji w konkretnym
przypadku uznał, że zachodzą podstawy
do zezwolenia podmiotu korzystającego
ze środowiska z obowiązku ponoszenia
opłat za korzystanie ze środowiska.
Kolejną kwestią, będącą efektem
wprowadzanych w art. 82 ust. 1a ustawy
o ochronie przyrody rozwiązań, jest fakt,
że za cięcia o charakterze pielęgnacyjnym należy uznać usuwanie drzew w
przypadkach, gdy występuje zagrożenie
dla zdrowia ludzi (np. nadmierne zacienienie), które jednak nie pozwala na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych
w ich obecnym kształcie, gdyż drzewa są
starsze niż 10 lat. Prace te nie wiążą się
z utrzymaniem formowanego kształtu
korony drzewa, a gałęzie nie wchodzą
w kolizję z obiektami budowlanymi lub
urządzeniami technicznymi. W takim

przypadku nie będzie można przyjąć,
jak dotychczas, że do osiągnięcia efektu
zamierzonego przez posiadacza nieruchomości wystarczy wykonanie prac
redukcyjnych w koronie.

Konsekwencje zmiany
Niektóre prace korygujące wykonywane do tej pory, które pozwalały zachować drzewo jako żywy obiekt przyrodniczy, w obecnym stanie prawnym uznane
będą już za jego niszczenie. W takich
przypadkach z punktu widzenia posiadaczy nieruchomości rozsądniejszym
rozwiązaniem będzie usunięcie drzew
na podstawie zezwolenia, do wydania
którego będą podstawy faktyczne, a nie
wykonanie zabiegów, które mogą być
zakwalifikowane jako zniszczenie drzewa.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie
przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie

Nie pozwól, aby ktokolwiek przyszedł do Ciebie i odchodził bez stania się lepszym
i bardziej zadowolony - Matka Teresa z Kalkuty
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie zaprasza wszystkich
chętnych do wzięcia udziału w terapii psychospołecznej prowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie.
Do Naszego Domu zapraszamy osoby mające problemy natury psychicznej.
Nasza oferta to rehabilitacja psychospołeczna prowadzona przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, trzech
terapeutów i psychologa.
Głównym celem naszego Domu jest służyć
pomocą i stanowić oparcie dla drugiego
człowieka.

Dzięki profesjonalnemu wsparciu uczestnicy mogą
się realizować w różnych formach aktywności:
SPORTOWEJ (udział w turniejach i zawodach)
ARTYSTYCZNEJ (wystawy prac, kiermasze)
KULTURALNEJ I ROZRYWKOWEJ (zabawy,
wycieczki)
ŻYCIA CODZIENNEGO (codzienne obowiązki)
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie zajęcia odbywają się codziennie od godz. 7
do 14. Działają tu pracownie:
• gospodarstwa domowego,
• życia codziennego,
• artystyczna, stolarska,
• przyrodniczo-turystyczna.

Serdecznie zapraszamy!

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie, ul. Akacjowa 2, 82-400 Sztum – Czernin, tel. 55 640 63 48, www.mgopssztum.pl

LUTY 2011 • WWW.SZTUM.PL

15

Spotkanie noworoczne
Przedstawicieli władz samorządowych, organizacji społecznych, świata kultury, polityki, biznesu oraz sportu zaprosili na tradycyjne spotkanie noworoczne 21 stycznia burmistrz Sztumu Leszek Tabor oraz przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak.

W swoim wystąpieniu
burmistrz podsumował miniony rok z perspektywy
działań samorządu. Podziękował też wszystkim, których
zaangażowanie w różnych
dziedzinach przyczyniało się
do rozwoju miasta i gminy.
Następnie została zaprezentowana etiuda filmowa
„Szkoła na 12 gwiazdek ”,
która zajęła drugie miejsce
w ogólnopolskim konkursie „Fundusze dla Polski –
filmowa mapa przemian”.
Została ona przygotowana
przez grupę filmową „Młodzi
kręcą” z Gimnazjum nr 1 im.
Jana Pawła II w Sztumie, pod
opieką artystyczną Ludmiły
i Rafała Zdziennickich. Po
pokazie burmistrz oraz przewodniczący Rady Miejskiej
wręczyli młodym filmowcom
nagrodę - dofinansowanie
do wycieczki.
Toast noworoczny wzniósł
przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak. Życzył wszystkim mieszkańcom
sztumskiej gminy, aby 2011
rok upłynął pod znakiem
wszelkiej pomyślności oraz
realizacji planów.
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Od wyczynu po marsz z kijkami
Okazale wypadło podsumowanie ubiegłorocznej działalności Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Zantyr Sztum. Sala
konferencyjna zamku wypełniła się po brzegi członkami klubu, zawodnikami, działaczami, sponsorami, rodzicami.
Gośćmi spotkania byli przedstawiciele władz samorządowych – starosta
Wojciech Cymerys, wicestarosta Antoni
Downarowicz, burmistrz Sztumu Leszek
Tabor, wiceburmistrz Alicja Podlewska,
przewodniczący Rady Miejskiej Czesław
Oleksiak, radni powiatu i gminy.
Prezes Klubu Ryszard Mazerski stwierdził, że miniony rok działalności LKS Zantyr,
to kolejny, bardzo udany okres w krótkiej, bo
pięcioletniej historii klubu. Przyniósł liczne
sukcesy sportowe i organizacyjne.
O największych osiągnięciach zawodników pisaliśmy na bieżąco w naszym biuletynie, ale warto je przypomnieć. Agnieszka
Borowska, podopieczna Adama Szpalerskiego, zdobyła dwa tytuły mistrzyni Polski
juniorek - w 7-boju i skoku w dal - z bardzo
dobrymi wynikami: 5234 pkt. w 7-boju (to
klasa mistrzowska) oraz 612 cm w skoku w
dal. Jako jedyna przedstawicielka naszego
województwa zakwalifikowała się do Mistrzostw Świata Juniorek w Lekkiej Atletyce
w Moncton w Kanadzie, gdzie zajęła 15
miejsce.
Andrzej Rogiewicz, trenowany przez
Bartosza Mazerskiego, w biegu na 3
tys. m podczas Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży/Mistrzostw Polski Juniorów
Młodszych zdobył srebrny medal. Borowska
i Rogiewicz są także medalistami Mistrzostw
Polski Zrzeszenia LZS.
Do sukcesów młodych zawodników nawiązali rutyniarze. Bartosz Mazerski odniósł
cenne zwycięstwo w maratonie w Dreźnie,
a w angielskim Kielder Maraton był drugi. W
krajowych imprezach udowadniał, że ciągle
należy do ścisłej czołówki.
Sukcesy sztumskich weteranów: wicemistrzostwo Polski Mieczysława Dobrenki
wiele miejsc na podium jego oraz Bogdana
Cebuli, zdobycie Korony Polskich Maratonów przez Antoniego Filę, Sławomira
Rozenberga i Leona Trecia.
Odnotować warto pierwsze zwycięstwa i miejsca na podium w zawodach
Nordic Walking Ireny i Jana Kołpaków,
Wandy Derengowskiej, Teresy Groszkowskiej i innych.
Zantyr to także organizator licznych
imprez sportowych, m.in. XX Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności,
XI i XII Grand Prix Sztumu w Biegach Prze-

Zantyr to klub o znaczących sukcesach sportowych i promujący zdrowy styl życia.

łajowych oraz licznych marszów i rajdów
Nordic Walking.
Do tego dodajmy bardzo duże zainteresowanie klubową stroną internetową,
prowadzoną przez Sławomira Wiechowskiego oraz powstanie prywatnej strony
statystyka klubowego Bogdana Cebuli.
Kolejnym bardzo miłym akcentem
było wręczenie licznych podziękowań i
wyróżnień dla zawodników, szkoleniowców, władz samorządowych, działaczy,
sponsorów za osiągnięte wyniki oraz za
pomoc udzieloną LKS Zantyr Sztum.
Burmistrz Leszek Tabor serdecznie podziękował działaczom klubowym za rozwój
lekkiej atletyki na terenie miasta i gminy. Za
organizacje Biegu Solidarności w nowej formule i innych imprez masowych, realizację

wielu zadań na rzecz mieszkańców, m.in.
nauki pływania dla 180 uczniów ze środków
Ministerstwa Sportu, pozalekcyjnych zajęć
sportowych z nauką pływania i zawodami
pływackimi latem na kąpielisku miejskim,
wreszcie za liczące się sukcesy sportowe.
Podziękował Ryszardowi Mazerskiemu –
prezesowi klubu za trud i czas poświęcony
w kształtowaniu pokoleń sportowców,
którzy promują zdrowy styl życia i stanowią
wizytówkę naszego miasta.
Słowa podziękowania kierowali również
starosta Wojciech Cymerys, a także Róża
Banasik-Zarańska – dyrektor Oddziału
Regionalnego Pomorskich Olimpiad Specjalnych za pomoc w organizacji IV Ogólnopolskiego Turnieju Hokeja Halowego
Olimpiad Specjalnych.

Wyróżnieni
Zawodnicy: Agnieszka Borowska, Andrzej Rogiewicz, Bartosz Mazerski, Michał Kopecki
Anna Karawaj, Sara Szymańska, Karol Rzeszewicz, Marcin Żołdowicz, Mateusz Jakubiak,
Marcin Kopecki, Rafał Bułaj, Wojciech Pastewski, Zbigniew Szpajcher, Filip Kamiński
Weterani: Mieczysław Dobrenko, Bogdan Cebula, Antoni Fila, Sławomir Rozenberg,
Leon Treć, Piotr Nowosielski, Andrzej Babieczko, Grzegorz Pelpliński, Rafał Chętnik,
Leszek Skoczyński, Marek Mróz, Lech Piotrowski, Andrzej Krawiec, Mirosław Jurewicz,
Andrzej Ludwik, Seweryn Jażdżewski; Uczestnicy Nordic Walking: Irena i Jan Kołpakowie, Wanda Derengowska, Teresa i Mirosław Groszkowscy, Eugenia Kasprzyk, Brygida
Stępka, Mirosława Szpalerska, Maria Mazerska, Elwira Piotrowska, Eugeniusz Słonina,
Mirosław Anaczkowski, Małgorzata Kniaź, Maria Topolewska, Ewa Bucewka, Teresa
Piasecka, Danuta Rozenberg, Anita Ludwik, Maria Byczkowska, Krystyna Podolska, Ewa
Zembrzuska, Regina Lipińska, Maria Markowicz, Alfred Warczak; Szkoleniowcy: Adam
Szpalerski, Bartosz Mazerski; Za pomoc w działalności klubu: Leszek Tabor, Andrzej
Grześków, Mirosława Szpalerska, Jarosław Folta, Urszula Ruchlewicz, Katarzyna Krzyżykowska, Elżbieta Bielecka, Aldona Ruszkowska, Wiktor Lewandowski, Jerzy Czaja.
Miasto i Gmina Sztum, Starostwo Powiatowe w Sztumie; Za działalność w klubie: Maria
i Bogdan Owsiany, Marlena Nowosielska, Sławomir Wiechowski, Bogdan Cebula, Piotr
Nowosielski, Zygmunt Słupecki, Zbigniew Zwolenkiewicz, Tadeusz Rogacki, Andrzej
Belzyt, Ryszard Mazerski.

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39, tel. 55 640 6383, e-mail: biuletyn@sztum.pl, wersja
elektroniczna dostępna na www.sztum.pl. W winiecie wykorzystano zdjęcie Sławomira Lipskiego.
Druk i łamanie: RCM s.c., ul. Browarna 86, 82-300 Elbląg, tel. 55 2370130

