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Od deptaka po bulwar
Pomosty pływające zostały niedawno zamontowane na kąpielisku miejskim.
Trwają końcowe prace na Bulwarze Zamkowym (fotoreportaż na str. 16).

Uwaga, kierowcy!
Straż Miejska w Sztumie informuje, że w
związku z XXI Międzynarodowym Sztumskim Biegiem Solidarności 3 maja nastąpi
zmiana organizacji ruchu w mieście w godzinach 12.30-18.30. Zostanie wyłączony z
ruchu fragment drogi K-55 na odcinku od
Ronda pod Dębami do skrzyżowania ulic:
Mickiewicza, Kochanowskiego i Baczyńskiego (BASTER) i częściowo - ul. Reja od SP
nr 2 do Ronda pod Dębami. Objazd będzie
możliwy ulicami Nowowiejskiego i Kochanowskiego. Prosimy wziąć pod uwagę zmianę organizacji ruchu i zachować ostrożność.
Wszelkie informacje można uzyskać
w Straży Miejskiej tel. 601 21 85 87 od
poniedziałku do piątku w godz. 9-14.
O innych utrudnieniach - str. 4

Rowerem w świat
– Już widać, że będziemy mieć naprawdę piękne miejsce do spacerów i
wypoczynku – powiedział jeden z napotkanych sztumian. – Tylko, czy potrafimy
o nie zadbać? Już widać, że wandale nie
próżnują...

W następnym numerze zamieścimy
przewodnik po Bulwarze Zamkowym.
Oprócz historii dawnego „deptaka”, ciekawostek, znajdą się w nim także przepisy porządkowe. Już dziś zapraszamy
do lektury.

Co z palarnią?
Brak oznak ożywienia w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej wzbudził
niepokój mieszkańców. Spodziewali się, że wiosną rozpoczną się roboty budowlane.
Czy to ma oznaczać, że inwestor, który
zakupił hektarową działkę, wycofał się?
– Chciałbym wszystkich uspokoić mówi burmistrz Leszek Tabor. – Prace
związane z powstaniem w specjalnej
strefie palarni kawy trwają, tyle że są na
etapie wykonywania dokumentacji.
Aby funkcjonować palarnia musi
korzystać z gazu. Trwają przygotowania
do doprowadzenia do strefy odnogi

gazociągu, czym zajmuje się Zakład
Gazowniczy w Elblągu. Z tego rodzaju
paliwa będą mogły korzystać także inne
firmy, które w przyszłości zdecydują się
tu na działalność.
- PSSE musi zapewnić palarni odprowadzenie wód opadowych – dodaje
burmistrz. – I te dwa zadania prowadzone
są równolegle. Po ich zakończeniu będą
mogły rozpocząć się prace budowlane.

- Zasmakowałem w wyprawach rowerowych – mówi Andrzej Józef Podolski.
– W tym roku celem miał być Gibraltar, ale
ostatecznie przez trzy tygodnie będziemy
przemierzać Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię. Ruszamy 14 maja. Szkoda, że nie dał się
do tego namówić żaden sztumianin.
W ubiegłym roku wziął udział w rowerowej pielgrzymce do Ziemi Świętej.
- Wykręciłem 5300 km przez 10 państw,
straciłem na wadze 11 kilogramów, złapałem dwie gumy, zjechałem dwie pary
szczęk hamulcowych, wydałem ok. 6 tys.
zł, wliczając w to kupno profesjonalnego
roweru. To poza doznaniami duchowymi...
Str. 10

Bieg Solidarności
LKS Zantyr Sztum oraz Miasto i Gmina
Sztum zapraszają 3 maja na cieszący się
dużą popularnością XXI Międzynarodowy
Sztumski Bieg Solidarności. Początek
godz. 13.
Str. 2
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Dyrektor SCK

Drogi do modernizacji
W ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” wyremontowane
zostaną ulice: Chełmińska, Słowackiego, Czarnieckiego, Kościuszki i część Żeromskiego.
Drogi te należą do powiatu,
ale samorząd sztumski zdecydował, że wesprze inwestycje
kwotą do 680 tys. zł. I tak: udział
gminy w kosztach modernizacji
Chełmińskiej i Słowackiego wyniesie 50 proc., a więc starostwo
nie będzie musiało wydać na to
własnych pieniędzy, bo pozostała kwota pochodzić będzie z
programu rządowego. W przypadku pozostałych trzech dróg
wkład gminy wynosi 25 proc.
Prace na Słowackiego i Chełmińskiej trwają, a we wrześniu
ma się zakończyć modernizacja
wszystkich wymienionych dróg.
Od 1 marca trwa remont
odcinka drogi gminnej na Zajezierzu. Termin jego zakończenia
- 31 maja, a wartość zadania

Remont ulicy Słowackiego rozpoczęty.

to 323 393 zł. Układana jest
nawierzchnia z płyt na odcinku
od zjazdu z ul. Kwidzyńskiej w
Sztumie do skrzyżowania z drogą asfaltową w Zajezierzu.
W lutym złożono wniosek

o dofinansowanie ze środków
budżetu województwa pomorskiego modernizacji dwóch
odcinków (1,86 km) dróg w Uśnicach. Wartość prac oszacowano
na 490 tys. zł.

Konserwacja Rowu Białego
W marcowym biuletynie informowaliśmy o wysokim stanie wód w obu jeziorach sztumskich,
mimo podjętych przez samorząd działań, aby temu zaradzić.
W wielu miejscach wystąpiły podtopienia, a wysoka
woda stała się problemem dla
budowniczych bulwaru nad
Jeziorem Sztumskim.
Burmistrz Leszek Tabor wystosował w tej sprawie pismo
do zarządu województwa pomorskiego, który odpowiada
za gospodarkę wodną (jeziora
nie są własnością gminy, ale
należą do Skarbu Państwa).
W otrzymanej 8 kwiet-
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nia odpowiedzi podpisanej
przez Czesława Elzanowskiego, członka zarządu, czytamy,
że w planach Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego
w Gdańsku znalazło się wykonanie, m.in., konserwacji gruntownej na całej długości cieku
Rów Biały – 8,3 km (od jeziora
Dąbrówka do jezior sztumskich) oraz wykonanie opaski
faszynowej przy stopie skarpy

na odcinku przebiegającym
przez miasto. Zakończenie
robót zaplanowano na koniec
czerwca. Przewidywana kwota
na utrzymanie Białego Rowu w
tym roku budżetowym wyniesie około 96 tys. zł.„Po wykonaniu kompleksowej konserwacji
zostaną sprawdzone wszystkie
budowle komunikacyjne położone na cieku pod kątem
prawidłowych rzędnych posadowienia i przepustowości.”

Adam Karaś został
dyrektorem Sztumskiego
Centrum Kultury.
Ponad 30 lat przepracował
w różnych instytucjach kultury,
m.in. w Miejskim Ośrodku Kultury i Kwidzyńskim Centrum
Kultury. Urodzony na Dolnym
Powiślu (w Kwidzynie), dojrzewał, jak mówi, w Galicji.
Absolwent Studium Kulturalno-Oświatowego w Krośnie
(specjalizacja: taniec ludowy
i towarzyski), Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
(dawne WSP) w Olsztynie i
studiów podyplomowych.
Jest założycielem Stowarzyszenia Teatralnego „Scena
2” – „Teatru Scena 2” w Kwidzynie. Instruktor oraz reżyser
teatralny (kategoria S). Ma na
koncie ponad 40 autorskich
spektakli.
Związany mocno z nurtem recytatorskim. Jego podopieczni to wielokrotni laureaci festiwali i konkursów oraz
spotkań szczebla centralnego. Uczestnik zespołów teatralnych i tanecznych, zagrał
w filmie kina niezależnego,
pokazanego na festiwalu w
Gdyni. Instruktor – choreograf
kwidzyńskiego zespołu Pieśni
i Tańca Powiśle.
Wielokrotny laureat nagród w dziedzinie upowszechniania kultury – od szczebla
centralnego do miejskiego.

Uroczystości w szkołach z okazji beatyfikacji
2 maja, godz. 11 - udział
społeczności szkolnej Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w
Sztumie w uroczystej mszy
świętej dziękczynnej z okazji
beatyfikacji Papieża Polaka.
14 maja, godz. 10 - organizacja przez Gimnazjum
Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie IV Międzygimnazjalnego
Konkursu Recytatorskiego
pod hasłem: „Człowiek jest
przede wszystkim istotą, która

szuka prawdy, usiłuje nią żyć i
pogłębiać ją w dialogu, który
obejmuje dawne i przyszłe
pokolenia” - Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus.
15 maja, godz. 16.30 przedstawienie integracyjne
dla mieszkańców organizowane w kościele poewangelickim na placu Wolności zorganizowane przez SP nr 2 Sztum
z udziałem dzieci Publicznego
Przedszkola z Oddziałami In-

tegracyjnymi nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie oraz
uczniów Szkoły Podstawowej
nr 2 w Sztumie, Gimnazjum
nr 1 w Sztumie, a także szkół
ponadgimnazjalnych.
18 maja, godz. 17 - uroczysta wieczornica organizowana w Gimnazjum nr 1
w Sztumie - montaż słowno-muzyczny poświęcony
beatyfikacji Jana Pawła II w
Sztumie.

Adam Karaś
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Utrudnienia
na drogach
Urząd Miasta i Gminy
w Sztumie informuje
mieszkańców, że prowadzone
inwestycje na terenie gminy
mogą powodować utrudnienia
na drogach.
Remont istniejących sieci
podziemnych, chodników oraz
nawierzchni ulic powoduje, że
drogi dojazdowe do posesji i
osiedli są wyłączane z ruchu
drogowego. Dodatkowe utrudnienie sprawia użycie ciężkiego
sprzęt, który jest niezbędny,
zwłaszcza przy odnawianiu dużych obiektów, sieci oraz dróg.
UM na bieżąco kontroluje
stan dróg i w porozumieniu z
wykonawcami poszczególnych
inwestycji stara się minimalizować wszelkie niedogodności.
Jednak podczas prowadzenia tak dużych prac nie jest
możliwe uniknięcie utrudnień.
Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, gdyż prowadzone
inwestycje mają na celu poprawę jakości życia w naszej gminie.
Wierzymy, że efekt końcowy wynagrodzi mieszkańcom wszelkie
dotychczasowej niedogodności.
Na około 4 tygodnie zostaje
zamknięta ul. Osińskiego - od
ul. Kasztelańskiej aż do wjazdu
na parking. W tym czasie zaplanowano wymianę istniejących
sieci oraz przygotowanie podbudowy pod kostkę. Obowiązuje wjazd od ul. Mickiewicza. Po
zakończeniu prac zostanie zamknięty wjazd od strony ul. Mickiewicza. Wjazd na zamek – ul.
Galla Anonima – już zamknięta
na ok. 1,5 miesiąca, następną będzie odcinek ul. Jagiełły (prostopadła do ul. Galla Anonima). W
momencie oddania do użytku
ul. Jagiełły, zostanie zamknięta
pozostała część ul. Galla Anonima aż do pl. Wolności oraz ulica
jednokierunkowa prowadząca
od kościoła św. Anny – część ul.
Związku Jaszczurczego.
Na przełomie czerwca zostanie zamknięty pl. Wolności od
budynku nr 22.

Firma Elita sportowej elicie
Leszek Tabor, burmistrz miasta i gminy Sztum oraz Ryszard Mazerski, prezes LKS Zantyr
zwrócili się do Marka Czebiołki, prezesa firmy Elita z propozycją ufundowania stypendium
sportowego dla najlepszej aktualnie sztumskiej zawodniczki - Agnieszki Borowskiej.
Przypomnijmy, że w ub.
roku zdobyła ona dwa złote medale Mistrzostw Polski
Juniorek w 7-boju w Opolu i
skoku w dal w Białymstoku.
Startowała też w Mistrzostwach
Świata Juniorek w Kanadzie.
Posiada klasę mistrzowską, jest

członkinią kadry narodowej.
Jej najlepsze wyniki to 617 cm
w skoku w dal, 180 cm wzwyż
i 5248 pkt. w 7-boju. Trenerem
zawodniczki jest sztumianin
Adam Szpalerski.
W kwietniu doszło do podpisania umowy sponsorskiej

Agnieszka Borowska, aktualnie najlepsza sztumska lekkoatletka.

między Agnieszką Borowską
a firmą Elita Spółka z o.o. z
siedzibą na Sztumskim Polu,
reprezentowaną przez Marka
Czebiołkę – prezesa zarządu
i Tadeusza Okrucińskiego –
prokurenta. Umowa podpisana
została ku zadowoleniu obu
stron. Agnieszka Borowska promować będzie sponsora przez
eksponowanie jego nazwy i
logo na ubiorach sportowych
w trakcie zawodów. Wsparcie
finansowe umożliwi jej dalszy
rozwój sportowy.
Tak więc Elita Sztum wspiera
elitę sportową, do której należy już Agnieszka Borowska Agnieszka Borowska promować
będzie meble łazienkowe Elity.
Miasto i Gmina Sztum oraz
Lekkoatletyczny Klub Sportowy
ZANTYR składają podziękowania firmie Elita za zrozumienie
i wsparcie tej bardzo uzdolnionej zawodniczki.

Wyjść z kręgu niedostatku
Marzec i kwiecień to intensywne działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
związane z realizacją „Programu aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum
WCZORAJ DZIŚ JUTRO”.
Od momentu rozpoczęcia
projektu w 2011 roku MGOPS
w Sztumie zrealizował m.in.
warsztaty psychologiczne
(grupowe i indywidualne treningi kompetencji i umiejętności życiowych); terapię psychospołeczną (minimalizacja
zachowań dysfunkcyjnych);
zajęcia z asystentem rodziny
(usługi wsparcia i aktywizacji);
warsztaty z doradcą zawodo-

wym (grupowe i indywidualne
usługi wspierające aktywizację
zawodową); badania z zakresu
medycyny pracy; kursy zawodowe – m.in. kucharz/garmażer, fryzjer i profesjonalna
stylizacja fryzur okolicznościowych, sprzedawca.
Uczestnicy projektu – spełniający kryteria - otrzymali
też zasiłki celowe za marzec
i kwiecień.

W maju będą trwały kursy
zawodowe uczestników projektu, jak również zajęcia z psychologiem i asystentem rodziny.
MGOPS ma nadzieję, że udział
klientów pomocy społecznej w
tych działaniach doprowadzi do
ich usamodzielnienia i podjęcia
aktywności społeczno-zawodowej, a w konsekwencji wyjścia
z kręgu świadczeniobiorców
pomocy społecznej.
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Szpital jako... pacjent
Sytuacji Szpitala Polskiego w Sztumie poświęcone było posiedzenie Komisji
Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej, które odbyło się 5 kwietnia.

Z przejęciem szpitala przez spółkę wiązano duże nadzieje...

Uczestniczyli w nim także przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia i Związku
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
oraz dyrekcja szpitala. Wcześniej związkowcy wystosowali petycję do władz
powiatowych, miejskich, dyrekcji, a szczególnie zarządu spółki Szpitale Polskie w
Katowicach, zawierającej 20 postulatów,
związanych z poprawą funkcjonowania
sztumskiej placówki. Ich realizacja ma być
testem wiarygodności dla spółki.
- Nasze spotkanie jest wynikiem
próśb i sygnałów, jakie do samorządu
docierały – stwierdził burmistrz Leszek
Tabor. – Ma na celu wyjaśnienie, jaka
jest sytuacja szpitala i jaką drogę rozwoju wybrał dla niego zarząd spółki w
Katowicach. Inicjatywa samorządu nie
wynika z tego, że chcemy ingerować w
sprawy leżące w kompetencji starostwa,
ale w 2008 r. zarząd powiatu zwrócił
się do gminy o zaopiniowanie projektu
chwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji
szpitala – Samodzielnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej. W uchwale Rady Miejskiej,

opiniującej pozytywnie ten projekt, znalazły się pewne „warunki”, które nałożyła
gmina. Chcielibyśmy wiedzieć, na ile
jest realizowany scenariusz, który nam
wówczas starostwo przedstawiło.
Starosta Wojciech Cymerys poinformował, że gdy przejmował urząd nie
było problemów ze szpitalem. Spółka
płaciła regularnie czynsz, wystąpiła nawet z wnioskiem o utworzenie nowego
oddziału. Nie sygnalizowano problemów,
poza tym, że mogą wystąpić niewielkie
perturbacje z neurologią. Ale przed
dwoma miesiącami spółka wystąpiła
do zarządu powiatu o prolongatę opłaty
czynszu. Zarząd powiatu wyraził zgodę,
jednak pod pewnymi warunkami.
Justyna Kamińska (ZZPiP) stwierdziła, że problemy szpitala nie zaczęły
się przed dwoma miesiącami. Osobiście
zgłaszała je jeszcze poprzednim władzom powiatu, ale widać nie zostało to
przekazane następcom. Danuta Brózda
(POZ): - Program dostosowujący szpital
do wymogów Unii Europejskiej został
przesunięty do roku 2013. Ma powstać

Pomoc nocna i świąteczna
Lekarską pomoc nocną i świąteczną
dla mieszkańców powiatu sztumskiego
świadczy konsorcjum AWIP. Od poniedziałku do piątku w godz. 18-22, soboty,
niedziele i święta w godz. 10-22 po
pomoc lekarską i pielęgniarską można

zgłosić się do POZ w Sztumie, przy ul.
Nowowiejskiego 21 - (przychodnia Życie)
lub w Malborku, ul. 500-lecia 98.
Codziennie od godz. 22 do 7 pomocy
należy szukać w Malborku – ul. 500-lecia
98, tel. informacyjny (55) 245 00 44.
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nowy oddział kardiologii, ale te które są,
padają. Budynki niszczeją, dach cieknie,
brak nowego sprzętu, stary jest wysłużony, brak szkoleń dla pracowników i
motywacji do pracy. Krystyna Goljat
(POZ) - Żenujące, że personel zarabia 1015 proc. tego, co lekarze.
Dyrekcja - Michał Sobolewski i
Grażyna Pietrzak wyjaśniali, że kłopoty,
z którymi się obecnie szpital boryka, wynikają z wieloletnich zaniedbań. Nie da
się ich rozwiązać z dnia na dzień. Decyzje
związane z placówką nie zapadają w Sztumie, ale na szczeblu zarządu spółki, który
jest w Katowicach. Kwestie modernizacji
budynków to nie tylko kwestia środków,
ale strategii przyjętej przez zarząd Szpitali
Polskich. Ze swojej strony starają się, by
szpital się rozwijał. Z programem dostosowawczym do wymogów unijnych
związane są duże koszty – pow. 30 mln zł.
- Mamy nadzieję, że starostwu wspólnie z zarządem spółki uda się zrealizować
zawarte ustalenia dotyczące szpitala –
stwierdził w podsumowaniu burmistrz
Leszek Tabor. - Jako samorząd będziemy
się o to upominać. Wiarygodność szpitala
na tutejszym rynku jest sprawą bezcenną.
Na postulat wiceprzewodniczącej
rady Wiesławy Chabowskiej, aby starostwo na bieżąco informowało o sytuacji
szpitala, starosta Cymerys odpowiedział
twierdząco. – Sytuacja jest poważna i
tak ją traktujemy – dodał. Podziękował
też burmistrzowi Leszkowi Taborowi za
wsparcie.

Dyżury aptek
1.05. św. Anna, 2.05. Strywald-Nova,
3.05. Centralna, 4.05. Alfa, 5.05. Medicus,
6.05. św. Anna, 7.05. Strywald-Nova, 8.05.
Centralna, 9.05. Alfa, 10.05. Medicus,
11.05. św. Anna, 12.05. Strywald-Nova,
13.05. Centralna, 14.05. Alfa, 15.05. Medicus, 16.05. św. Anna, 17.05. StrywaldNova, 18.05. Centralna, 19.05. Alfa, 20.05.
Medicus, 21.05. św. Anna, 22.05. StrywaldNova, 23.05. Centralna, 24.05. Alfa, 25.05.
Medicus, 26.05. św. Anna, 27.05. StrywaldNova, 28.05. Centralna, 29.05. Alfa, 30.05.
Medicus, 31.05. św. Anna
Św. Anny, ul. Galla Anonima 12, tel.
55 277 5050, czynna 8-18, sobota 8-13
Strywald-Nova, pl. Wolności 26, tel.
55 277 2209, czynna 8-18, sobota 8-13
Centralna, ul. Mickiewicza 50, tel. 55
247 6792, czynna 8.30-18, sobota 9-13
Alfa, ul. Sienkiewicza 10, tel. 55 277
2712, czynna 8-20, sobota 8-15
Medicus, Morawskiego 1, tel. 55 277
3795, czynna 8-20, sobota 8-13
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Sześciolatek pierwsza klasa
Kampanię zachęcającą rodziców sześciolatków, by posłali swe dzieci od września do szkoły, rozpoczęły, m.in. władze
Bydgoszczy. Samorządy ostrzegają, że za rok warunki do nauki mogą być znacznie gorsze, bo do szkół trafią dwa roczniki.
W nowym roku szkolnym decyzja o wyborze formy nauki dla
sześciolatków - przedszkole czy szkoła - należeć będzie do rodziców.
Za rok wszystkie sześciolatki obowiązkowo będą już musiały uczęszczać do szkół.
„Gdybyście Państwo nie zdecydowali się na posłanie dziecka do
szkoły w tym roku, a dopiero w 2012, należy mieć świadomość, iż
będzie ono wtedy siedmiolatkiem przebywającym wśród młodszych,
bo sześcioletnich kolegów. Czy warto opóźniać młodemu człowiekowi
start, co nieuchronnie spowoduje opóźnienie jego edukacji w przyszłości?” - przekonuje w liście skierowanym do rodziców wiceprezydent
Bydgoszczy.
Rodzice obawiają się, czy placówki są należycie przygotowane do
przyjęcia w swoje progi sześciolatków. O tym, jak to wygląda w Szkole
Podstawowej nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie, informuje
dyrekcja placówki.
Uwzględniając fakt, że do szkoły już teraz, a od 2012 roku obowiązkowo trafią dzieci sześcioletnie, zostając uczniami klasy pierwszej,
dokonujemy zmian nie tylko w bazie szkoły (pomoce dydaktyczne)
, ale przede wszystkim w kompetencjach nauczyciela, jego umiejętnościach, których wyznacznikiem są jasno sprecyzowane założenia
nowej podstawy programowej.
Do dyspozycji klas I-III (edukacji wczesnoszkolnej) zostały
przeznaczone pomieszczenia klasowe na trzech kondygnacjach w
największym budynku szkoły. Zajęcia klas pierwszych odbywają się
na parterze. Obecnie i w przyszłym roku szkolnym jesteśmy w stanie
zagwarantować rodzicom i dzieciom brak zmianowości lub formę
zmian bez większego obciążenia dla ucznia, zajęcia na pewno nie
będą kończyć się o godzinie 15.30, a także rozpoczynać się dopiero o
godzinie 12.30, ale zawsze wcześniej, w przeważającej liczbie dni nauki
o godzinie 8.00. Rok szkolny 2012/2013 przyprowadzi do szkół większą
liczbę dzieci, albowiem na pewno przybędą wszystkie siedmiolatki i
sześciolatki, co spowoduje tzw. „sztuczny wyż”i tym samym wprowadzi zmianowość, wówczas niestety godzina rozpoczęcia i zakończenia
zajęć na pewno się przesunie i to znacznie.

Radosna Szkoła

Zespół klasowy ma do dyspozycji swoją salę, w której odbywają
się zajęcia zintegrowane. Każda sala została wyposażona w podstawowe pomoce edukacyjne - poglądowe, manipulacyjne, ale także
kącki do zabawy, kącik „małego czytelnika”. Właściwie wyposażona
jest sala gimnastyczna przeznaczona tylko dla klas młodszych, w której
realizowane są zajęcia wychowania fizycznego. Dzięki pozyskanym
funduszom z programu rządowego „Radosna Szkoła” i otrzymanym
środkom z organu prowadzącego – Gminy, udało się w obecnym roku
szkolnym doposażyć wszystkie sale w szereg pomocy, w tym te, które
rozwijają kreatywność dziecka i stwarzają mu możliwość naturalnej
potrzeby ruchu (przestrzenne duże schody piankowe, opony, wałki,
mega bloki). Uczniowie mogą pozostawić swoje stroje gimnastyczne
w szkole, to samo czynią także z częścią podręczników.
Dzieci z klas młodszych posiadają także swoją salę komputerową,
którą zgodnie z naszymi założeniami z poprzedniego roku szkolnego,
wyposażyliśmy w kolejne stanowiska komputerowe, co spowodowało,
że każdy uczeń ma dostęp do swojego miejsca pracy.
Pomieszczenie, zaadoptowane na potrzeby świetlicy szkolnej,
miejsca zabaw (mieści się ono na tym samym poziomie, co sale
lekcyjne „pierwszaczków”) zostało wyremontowane i nieustannie
przybywają w nim zabawki, gry, klocki. Świetlica dzieli się na dwie

części: jedną - ze stolikami do działalności artystycznej (z plasteliną,
kredkami, farbami, mazakami, blokami rysunkowymi, kolorowym
papierem) lub przeznaczoną do odrabiania prac domowych (liczydło,
patyczki, alfabet ruchomy, wyrazy do globalnego czytania) i drugą –
do zabaw wyposażoną w zabawki, gry edukacyjne, układanki, klocki,
puzzle, maskotki i kącik czytelniczy.
Klasy młodsze posiadają swoją bibliotekę szkolną z dostosowanymi do ich wieku rozwojowego pozycjami książkowymi i czasopismami.
Dzieci mają swobodny dostęp do półek z książkami i same wybierają
pozycje, które je zaintrygują. Sprawdzonym pomysłem okazał się podział budynku klas młodszych na piętra według etapu rozwojowego:
parter – klasy pierwsze, I piętro - klasy drugie, II piętro - najstarsza grupa
wiekowa, trzecioklasiści.
Ponadto, aby zapewnić dzieciom optymalne warunki do prawidłowego rozwoju i poczucie bezpieczeństwa, uczniowie klas pierwszych
mają stałą porę posiłku – obiad, na który udają się zawsze pod opieką
nauczyciela. Po skończonych zajęciach są sprowadzane do szatni także
pod ścisłą opieką wychowawcy lub nauczyciela, który kończy zajęcia
w danej klasie. W szkole oprócz pedagoga i psychologa od roku szkolnego 2009/2010 w wymiarze pół etatu zatrudniony jest logopeda, co
ułatwia prowadzenie terapii logopedycznej na terenie szkoły.
Uczniowie korzystają z bezpłatnych programów:„Mleko w szkole”
i„Owoce w szkole”.

Kolorowy azyl

Szkoła Podstawowa nr 2 zmienia się w kolorowy, przyjazny,
bezpieczny azyl dla dzieci, w którym prowadzonych jest wiele atrakcyjnych form zajęć pozalekcyjnych, konkursów, spotkań. Każdy rok
przynosi kolejne przeobrażenia, pozytywne zmiany dostrzegane przez
osoby odwiedzające szkołę.
Decyzję o rozpoczęciu nauki w szkole przez dziecko sześcioletnie
(jeszcze w zbliżającym się roku szkolnym 2011/2012) podejmują rodzice. Powinni wziąć pod uwagę przede wszystkim fakt, czy dziecko jest
emocjonalnie dojrzałe, radzi sobie w grupie, jest otwarte, jeżeli mają
Państwo jakiekolwiek wątpliwości nasz psycholog i logopeda służy
pomocą. Zapraszamy do szkoły. Ze swej strony zawsze gwarantujemy,
że najważniejsze jest dla nas dobro dziecka i w tym kierunku podążamy
i czynimy wszystko, co możliwe wkładając w to nie tylko siły, ale i serce.
Pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju i dalszych
losach. Wtedy właśnie kształtują się jego możliwości intelektualne i
rozwija się większość wrodzonych predyspozycji, w tym także zdolność
uczenia się. Dlatego działania edukacyjne i właściwie ukierunkowane
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oddziaływania wychowawcze,
stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego małego
człowieka przynoszą najlepsze
rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Reforma oświaty stworzyła niepowtarzalną sposobność wykorzystania chłonności młodego
umysłu, naturalnej ciekawości
świata dziecka, wczesnego odkrywania jego potencjału przez
obniżenie wieku szkolnego, czyli
momentu, w którym rozpocząć
może edukację szkolną, a tym
samym także wcześniejszy etap
życia przedszkolnego (obowiązkowo „pięcioletnie” dzieci). W
2012 roku do szkół trafią, zgodnie
z założeniami, wszystkie dzieci
sześcioletnie, ale teraz rodzice
mogą podjąć decyzję o wcześniejszym posłaniu dziecka do
szkoły, o ile tylko uważają, że jest
ono gotowe do kolejnego etapu
rozwoju.
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W Akademii Malucha

Od początku kwietnia Sztumskie Towarzystwo Oświatowe realizuje projekt „Akademia
Malucha” – zajęcia ogólnorozwojowe z elementami edukacji regionalnej dla dzieci z terenu
gminy Sztum.

Rozwiać lęki

W Szkole Podstawowej nr 2 w
Sztumie zorganizowaliśmy dzień
otwarty, podczas którego rodzice
mogli obejrzeć pomieszczenia
szkolne: sale lekcyjne specjalnie
przygotowane dla klas I, salę gimnastyczną, dodatkową świetlicę.
Mogli także porozmawiać z psychologiem szkolnym, logopedą,
pedagogiem.
Każdy rodzic otrzymał kartę
informacyjną dotyczącą zmian
w podstawie programowej – w
sposób jednoznaczny rozwiewa
ona wszelkie „lęki” dotyczące
sfery dydaktycznej, jej założenia
odnoszą się do „sześciolatka”
i jego możliwości, nie wykraczają poza jego predyspozycje
rozwojowe. Ponadto dostępny
był kwestionariusz tzw. „diagnozy” sześciolatka oceniający stan
gotowości dziecka do podjęcia
obowiązków szkolnych – do
samodzielnej analizy dla rodzica,
a także informacja na temat rozwoju psychofizycznego dziecka
sześcioletniego, przemian, jakie w
nim zachodzą i niezwykle ważna
karta informacyjna na temat
rozwoju mowy dziecka.
Pełen pakiet informacyjny
można uzyskać, każdego dnia,
w gabinecie zastępcy dyrektora i sekretariacie szkoły.
Zapraszamy.

Na potrzeby dzieci została przystosowana sala. Wyposażono ją w kolorowe mebelki oraz niezbędne artykuły
plastyczne i piśmiennicze.

Zajęcia dla dzieci w wieku 3
- 5 lat, odbywające się w Bibliotece Miejskiej, są podobne do
tradycyjnych przedszkolnych.
- Prowadzone są w dwóch
grupach - dla dzieci młodszych
i starszych. Rodzice przyprowadzają swoje pociechy dwa
razy w tygodniu na 3 godziny.
Na potrzeby dzieci została
przystosowana sala, wyposażono ją w kolorowe mebelki
oraz niezbędne artykuły plastyczne i piśmiennicze do
prowadzenia zajęć. Rodzice
nie ponoszą żadnych kosztów związanych z Akademią
- informuje Helena Antoniszewska, prowadząca zajęcia.
Prezes Towarzystwa Dariusz Szewczak nie kryje zadowolenia z zainteresowania

projektem: - Zgłaszali się do
nas rodzice zainteresowani
Akademią nawet już po rozpoczęciu zajęć. W młodszej
grupie obecnie uczestniczy
10 dzieci, a w starszej 13. Planowaliśmy zajęcia, biorąc pod
uwagę możliwości dzieci, ale
jednocześnie staraliśmy się,
aby były niezwykle ciekawe.
Stąd w programie oprócz
warsztatów muzycznych, plastycznych oraz gier i zabaw
ruchowych znalazły się zajęcia ekologiczne i z edukacji
regionalnej.
Realizacja projektu nie
byłaby możliwa bez współdziałania organizacji pozarządowych, które są partnerami
projektu. Maluchy spotkają
się z Bractwem Rycerzy Zie-

mi Sztumskiej, gdzie będzie
możliwość zapoznania się z
uzbrojeniem, a razem z Kołem Gospodyń Wiejskich z
Czernina będą uczestniczyły w
przygotowaniu potraw kuchni
regionalnej.
Dzieci uczestniczyły w wycieczce edukacyjnej do Dzierzgonia. Odwiedziły pracownię
artystyczną z galerią pisanek
Małgorzaty Krause.
- Walory przyrodnicze regionu zostaną zaprezentowane podczas zajęć ekologicznych w Rezerwacie Przyrody
„Biała Góra”, gdzie przeprowadzimy zajęcia na łonie natury dodaje Helena Antoniszewska.
Podczas wyjazdów najmłodsi mają zapewniony mały
poczęstunek.
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Kto rządzi sołectwami w naszej gminie...

Sołectwo Barlewiczki

Sołectwo Biała Góra

Sołectwo ul. Domańskiego

Sołtys Krystyna Olszewska

Sołtys Marek Laskowski

Tel. 696 458 623
359 mieszkańców

Tel. (55) 277 8136
504 995 048
242 mieszkańców

Sołectwo Czernin

Sołectwo Gościszewo

Sołectwo Gronajny

Obejmuje także: Barlewiczki

Sołtys Piotr Siebert

Obejmuje: Górki, Cygusy, Szpitalną
Wieś, Ramzy

Sołtys Kazimierz Barański
Tel. 504 247 971
2243 mieszkańców

Obejmuje: Węgry

Sołtys Ryszard Antoniuk
Tel. 604 223 981
985 mieszkańców

Sołectwo Kępina

Sołectwo Koślinka

Sołtys Marek Smoter

Sołtys Dawid Jetke

Tel. (55) 277 29 01
136 mieszkańców

Tel. 725 588 128
142 mieszkańców

Tel. (55) 277 7424
661 211 797
78 mieszkańców

Sołtys Krzysztof Sojka
Tel. 603 077656
199 mieszkańców

Sołectwo Koniecwałd

Obejmuje: Grzępę, Goraj, Polankę, ZR
Koniecwałd

Sołtys Barbara Murawska
Tel. 660 034 637
515 mieszkańców
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Sołectwo Nowa Wieś

Sołectwo Piekło

Sołectwo Pietrzwałd

Sołtys Justyna Krupa

Sołtys Katarzyna Maczyszyn

Sołtys Katarzyna Wiącek

Sołectwo Postolin

Sołectwo Parowy

Tel. 509 338 104
426 mieszkańców

Obejmuje: Polaszki, Michorowo, ZR
Postolin

Sołtys Elżbieta Wysocka
Tel. 661 033869
689 mieszkańców

Sołectwo Sztumskie Pole

Sołtys Małgorzata Charycka
Tel. (55) 277 76 11
545 mieszkańców

Tel. 505 072 826
337 mieszkańców

Sołtys Konrad Preuss
Tel. (55) 277 23 57
600 150 430
67 mieszkańców
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Tel. 512 454 250
154 mieszkańców

Sołectwo Sztumska Wieś

Obejmuje: ZR Sztumska Wieś

Sołtys Kazimierz Majewski
Tel. 692 032 617
437 mieszkańców

Sołectwo Uśnice

Sołectwo Zajezierze

Sołtys Wiesława Pauzder

Sołtys Adam Poćwiardowski

Obejmuje: Parpary, Wilki
Tel. (55) 267 31 46
602 510 898
356 mieszkańców

Obejmuje: Lewark
Tel. 600 089 401
255 mieszkańców
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Świat z roweru widziany
- Zasmakowałem w wyprawach rowerowych – mówi Andrzej Józef Podolski. – W
tym roku celem miał być Gibraltar, ale ostatecznie przez trzy tygodnie będziemy
przemierzać Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię. Ruszamy 14 maja.

Powitanie przed Urzędem Miasta i Gminy. To dopiero początek pielgrzymki.

- Przesiadł się pan z konia na rower? –
dopytuję z niedowierzaniem. Pisałem bowiem kilkakrotnie o jego rajdach konnych
do miejsc tak symbolicznych jak Krojanty,
czy Grunwald. Pan Andrzej wskazuje na
wiszącą w jego biurze dużą mapę, na której
wyrysowane są trasy, jakie przemierzył.
– Wczoraj wróciłem z kolejnej wyprawy
konnej – mówi. I to mi musi wystarczyć za
odpowiedź.
Jak to z tym rowerem było? Zdecydował, jak to bywa, przypadek. Poszedł na
spotkanie – najpierw w Malborku, potem
Sztumie - z podróżnikiem Krzysztofem
Skokiem, wywodzącym się z Dąbrówki

W koszulce z napisem „Miasto i Gmina Sztum”
w Jerozolimie.

Malborskiej. Dokonał on rzeczy imponującej. W 2008 r. odbył samotną wyprawę
rowerem do Chin na igrzyska.
Pana Andrzeja temat mocno wciągnął.
Wdał się w rozmowy z podróżnikiem. W
pewnym momencie pomyślał sobie: „A
niby dlaczego nie można by było czegoś
podobnego spróbować, przecież w niczym
nie jestem gorszy”. Co prawda stuknęła
właśnie sześćdziesiątka, ale...
Krzysztof Skok przygotował kilkuosobową pielgrzymkę rowerową do Ziemi Świętej. Pan Andrzej zdecydował się przyłączyć.
- Nie prowadziłem jakichś specjalnych
przygotowań kondycyjnych – wspomina.
– Gdzieś na dwa tygodnie przed wyjazdem
wsiadłem na rower. Przemierzałem 20-30
kilometrów. Wydaje mi się, że o wszystkim,
a przynajmniej o bardzo wielu rzeczach,
decyduje nastawienie człowieka, jego
wola. Pewnie, że w podświadomości czaiły
się obawy, czy dam radę. Byłem najstarszy
w sześcioosobowej ekipie, najsłabszy w
terenach górskich, najmniej doświadczony
w tego rodzaju wyprawach. Z Krakowa
jechał chłopak biegający maratony, kolejny
to absolwent AWF. Na pewno nie bałem się
trudów pielgrzymki, bo podczas wielodniowych rajdów konnych przywykłem, że śpi
się pod chmurką, zje byle co...
14 maja ubiegłego roku – po mszy św.
w oliwskiej katedrze – wystartowali spod
fontanny na sopockim„monciaku”. Pierwszy
etap, liczący prawie 143 km, kończył się
w Iławie. Jako pielgrzymi mogli liczyć na
gościnność parafii.

– Zatrzymywaliśmy się po drodze witani przez lokalne władze. Przed Urzędem
Miasta i Gminy w Sztumie podejmował nas
burmistrz Leszek Tabor.
W szóstym dniu pielgrzymki , po noclegu w Tomaszowie Lubelskim, przekroczyli
granice polsko-ukraińską. Nie obyło się to
bez kłopotów. Na przejściu polscy pogranicznicy poinformowali ich, że od roku strona ukraińska nie przepuszcza rowerzystów,
a najbliższe przejście piesze jest w Medyce o
ponad 100 km. Kierownik zmiany zadzwonił
do swojego odpowiednika po drugiej stronie granicy, czy nie mogliby ich przepuścić.
Okazało się to niemożliwe. Na szczęście nasi
strażnicy pomogli pielgrzymom, uciekając
się do wybiegu. Pomogli w zatrzymaniu
dwóch pustych busów, którymi rowerzyści
w charakterze pasażerów mogli wreszcie
przekroczyli granicę...
- Pomijając znane atrakcje Lwowa,
w pamięci pozostały mi niezapomniane
dzikie, piękne, rozległe przestrzenie, które
chciałoby się pokonywać konno. Obiecałem
sobie, że jako jeździec tam jeszcze powrócę
– podsumowuje epizod ukraiński.
Pielgrzymowanie przez każdy kraj
przynosiło wiele niecodziennych wrażeń.
Podobnie jak poznawanie świata z pozycji
rowerzysty. Przed wojną pokazał to w swoich dziennikach wybitny pisarz Andrzej
Bobkowski, przemierzając bicyklem
Francję. Jego imiennik wrażeń ze swojej
pielgrzymki nie spisał, ale opowiada o niej
ciekawie i barwnie.
- Naprawdę inne jest doświadczenie
turysty, oprowadzanego utartymi szlakami,
a rowerowego wędrowca, który poznaje i
doznaje z reguły czego innego niż pokazano w kolorowych, reklamowych folderach – dodaje Podolski. – Spotykając się z
różnymi kulturami, nie zaznaliśmy aktów
wrogości, agresji. Przeciwnie, nasza rowerowa wędrówka spotykała się z ciekawością i
sympatią. Chętnie nam pomagano.
W pielgrzymce do Ziemi Świętej wykręciłem 5300 km przez 10 państw, straciłem
na wadze 11 kilogramów, złapałem dwie
gumy, zjechałem dwie pary szczęk hamulcowych, wydałem ok. 6 tys. zł, wliczając w
to kupno profesjonalnego roweru. To poza
doznaniami duchowymi...
I na koniec: dlaczego postanowiłem o
tym wszystkim powiedzieć Czytelnikom
biuletynu? Chcę zachęcić do turystyki
rowerowej. Nawet nie tej dalekiej, ale po
najbliższej okolicy. Naprawdę, wiele mamy
pięknych tras i inaczej one smakują, gdy
pokonuje się je na rowerze. Wielu sztumian
jeździ – samotnie lub z rodzinami. Może
warto byłoby pomyśleć o wspólnych wyprawach, może stowarzyszeniu? Chętnych
proszę o kontakt – tel. 503 090 224.
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Licealiada u Kasprowicza
„Mój język – moja ojczyzna”- pod takim tytułem odbyła się XI Licealiada w Zespole Szkół im.
Jana Kasprowicza w Sztumie.
- Chcieliśmy tym tematem
zwrócić uwagę na konieczność
dbałości o język polski, na potrzebę szacunku dla drugiego
człowieka, dla wspólnoty narodu i naszej małej, lokalnej
ojczyzny, a także uczcić pamięć
pomysłodawczyni Licealiady śp.
Leokadii Ćwirko-Zielińskiej w
zbliżającą się pierwszą rocznicę
jej śmierci. Udało się nam włączyć do współpracy uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu – mówi
Wiesława Kowalik, opiekunka
Samorządu Szkolnego.
Program Licealiady był bardzo bogaty. W konkursie wiedzy o języku polskim zwyciężyła Patrycja Psuja (LO Sztum).
W prześmiesznych reklamach
zasad poprawnej polszczyzny
najlepsza okazała się kl. II B (LO
Sztum). Imprezę urozmaicały
łamańce językowe, prezentacje
gwar regionów, zabawy językiem młodzieżowych seriali. W
konkursie literackim dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o nagrodę im. Leokadii
Ćwirko-Zielińskiej uczniowie

mieli opisać w dowolnej formie miejsce, z którym czują się
związani. Najlepszymi okazały
się Kinga Ruczkowska (Gim.
Sztum) i Izabela Bartnicka
(LO Sztum), nagrodę dyrektora
otrzymali Dawid Teska (Gim.
Czernin) i Wiktor Uliński (Gim.
Ryjewo) a wyróżnieni to Berenika Ryszkowska, Milena
Sikorska (Gim. Sztum), Rafał
Skalmowski, Aleksandra Zając, Marcin Lis (Gim. Czernin),
Zuzanna Jakubik (Gim. Stary
Targ) i Magdalena Błaszków
(LO Sztum). Zaskakujący był wysoki poziom, ilość nadesłanych
prac oraz bogactwo polszczyzny, jaką młodzież pisze o urokach swoich rodzinnych stron.
„Małe miasto wtulone między
dwa jeziora, które niczym wielkie oczy obserwują moją małą
ojczyznę... – tak o Sztumie pisała
zwyciężczyni Kinga Ruczkowska. W konkursie plastycznym
dla szkół podstawowych zwyciężyła Patrycja Duda (SP nr
2 Sztum), wyróżnieni to: Anna
Toruń, Kamila Kunicka, Jakub
Drohomirecki (SP nr 2 Sztum)
i Joanna Gałka (SP Czernin).

Tak wspominano Leokadię Ćwirko-Zielińską: „Była doświadczonym pedagogiem,
oddanym całym sercem opiekunem młodzieży, otwarta na
innych, bezpośrednia, bardzo
ludzka, pomocna. Potrafiła
przyciągać młodzież, wyzwalać
pozytywną energię, wciągać w
wir współpracy uczniów, rodziców, nauczycieli”. Burmistrz Leszek Tabor przypomniał m.in.

o jej zasługach dla sztumskiego środowiska i odznaczeniu
medalem „Zasłużony dla Ziemi
Sztumskiej”.
Agata Byczkowska zaprezentowała ciekawe wyniki badań terenowych okolic
Sztumu. Na zakończenie był
konkurs wiedzy o rybach i ich
degustacja w ramach programu
„Ryby zdrowa dieta”. Szczególne
słowa podziękowania należą
się patronom Licealiady i fundatorom nagród, a byli nimi:
starosta sztumski Wojciech
Cymerys, burmistrz Sztumu
Leszek Tabor oraz dyrektor ZS
Mariusz Krause.

Dbałość o język polski była motywem przewodnim tegorocznej
Licealiady, dedykowanej pamięci polonistki, Leokadii Ćwirko-Zielińskiej.

Święto teatru w „dwójce”
27 marca obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Teatru. Również w Szkole
Podstawowej nr 2 uczniowie zaakcentowali to święto.

Inscenizacja wymagała dobrej dykcji, poruszania się na scenie i
kontaktu z widownią.
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Kółko teatralne pod opieką
Mileny Małyj przygotowało
spektakl pt. „Nie szata zdobi
człowieka”. Baśń opowiada
o dość dziwnie dobranej parze królewskiej i ich równie
odmiennych córkach – Zuzie
i Amandzie. Król czuje się
jak marionetka na wystawie,
królowa zaś uważa to za wielki przywilej. Zuza uwielbia
normalność i ludzi, Amanda
natomiast to odbicie matczynej sztuczności i próżności.
Bohaterowie przeżywają rozterki miłosne, sytuacje grozy,
czasem wielkie rozczarowanie.
Jak to w baśniach bywa to co

piękne i dobre zostało nagrodzone.
Wszystko to w połączeniu ze scenografią, muzyką i
krótkimi układami choreograficznymi zrobiło duże wrażenie
na publiczności. Uczniowie
mieli okazję do podziwiania
gry aktorów z klas IV-VI. Dzięki
charakteryzacji i doskonałej
grze aktorskiej niektóre dzieci
były nierozpoznawalne.
Inscenizacja wymagała dobrej dykcji, poruszania się na
scenie i kontaktu z widownią.
- Mamy nadzieję, że spotkamy się z równie dużym
aplauzem malborskiej publiczności i zdobędziemy uznanie
jurorów eliminacji rejonowych
Wojewódzkiego Turnieju Teatralnego „Niebieskich Tarcz” –
mówi Zuzanna Sokalska, jedna
z młodych aktorek SP2.
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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

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
64-02-226
64-02-228

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU

Sprawy lokalowe
Dodatki mieszkaniowe

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

64-06-323
64-06-363

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

OSP

64-06-396
64-06-372

Kierownik
Z-ca kierownika
Administracja USC

64-06-379

Justyna Paprocka
Iwona Wyżykowska
Beata Tritt
Dariusz Kumuda

64-06-368
64-06-324

64-06-362

Sabina
Jabłońska-Janus
Marzanna Moneta
Marta Modrzewska

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
„KROKUS”

64-06-389
64-06-319
64-06-373
64-06-325
64-06-341
k. 601-218-587
64-06-384

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

64-06-342

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

Płace

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 rodzinne
Świadczenia rodzinne
Środowiskowy Dom Samopomocy
- Czenin
Sprawy organizacyjno-informatyczne

64-06-380

64-06-315
64-06-381
64-06-314
64-06-316

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Świadczenia pomocy społecznej

Agnieszka
Topolewska-Reksa
Halina Tymoszuk

Mieczysław Kłopotowski
Bożena Falkowska
Regina Lukas
Grażyna Żołędowska
Daria Wojtaś
Marcin Lipiński
Halina Cymerys
Małgorzata Grzyb
Halina Koszalińska
Wojciech Bednarski
Jacek Szymański
Roman Markowicz

URZĄD STANU CYWILNEGO

64-06-390

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Kierownik

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
STRAŻ MIEJSKA

Sprawy budowlane
Informatyk

REFERAT PODATKOWY

Kierownik
P.o. z-cy kierownika - zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne
Inwestycje gminne

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I SPRAW OBYWATELSKICH

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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Radosny plac zabaw
Teren przy Szkole Podstawowej w Gościszewie bardzo się ostatnio zmienił. Powstał plac
zabaw wyposażony w atrakcyjne zestawy sprzętu rekreacyjnego.
Dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas I-III zakupiono
huśtawki, zestaw z pomostami,
zjeżdżalniami, przeplotnią i drabinką krzyżową oraz sześciokąt
zręcznościowy umożliwiający

wspinanie się, przeploty i zwisy.
Z myślą o uczniach z kl. IV-VI
utworzono boisko do gry w siatkówkę oraz ustawiono plenerowy stół do gry w ping-ponga.
Pomyślano także o odpoczynku.

Ustawiono 4 stoły oraz lokomotywę z wagonikiem, w której
można odpocząć na ławeczce.
- Myślę, że oprócz zajęć wychowania fizycznego będzie
można realizować na dworze

Szkolny plac zabaw został utworzony w myśl założeń rządowego programu „Radosna szkoła”.
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także niektóre lekcje przyrodnicze i plastyczne – mówi dyrektor
Magdalena Zimińska. - Wszystkie zakupione sprzęty posiadają
niezbędne atesty.
Szkolny plac zabaw został
utworzony w myśl założeń rządowego programu „Radosna
szkoła”, ale w pełni sfinansowany z budżetu Miasta i Gminy
Sztum. Całkowity koszt wyniósł
47 214 zł.
- Dziękuję wszystkim, dzięki
którym możliwe było zrealizowanie tej inwestycji – mówi
dyrektor Zimińska. - Jest nam
ogromnie miło, gdyż od chwili
ustawienia sprzętów bardzo
wiele osób wyraziło dużo pochlebnych opinii o jakości sprzętów, racjonalnego ich rozmieszczenia oraz estetyki. Największą
radość okazują dzieci. Zachęcam
do korzystania z placu zabaw
po zakończeniu zajęć szkolnych
oraz w sobotę i w niedzielę pod
opieką rodziców i opiekunów
zgodnie z obowiązującym regulaminem.
W celu zabezpieczenia kosztownych sprzętów przed niewłaściwym wykorzystaniem zostanie zainstalowany monitoring.

Wiejskie projekty dofinansowane

Burmistrz Leszek Tabor podpisał umowy na dofinansowanie dwóch projektów złożonych do Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 - konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Kraina Dolnego Powiśla w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Pierwszy projekt, wsparty 150 tys. zł,
obejmuje remonty świetlic w Czerninie,
Sztumskim Polu i Koślince oraz urządzenie miejsc rekreacji w Górkach, Szpitalnej
Wsi, Cygusach i Ramzach Małych.
Zakres robót w świetlicy w Sztumskim
Polu obejmuje: wymianę stolarki okiennej, naprawę pęknięcia ściany zewnętrznej, malowanie, zaizolowanie przewodów
wodociągowych i roboty porządkowe.
Lokal świetlicy w Koślince znajduje
się stosukowo w dobrym stanem technicznym. W 2003 r. pomieszczenia zostały
wyremontowane. Obecnie zakłada się
wykonanie robót tynkarskich – odtworzeniowych, wymianę części podłogi
drewnianej, malowanie i drobne prace
uzupełniające.
Przedmiotem inwestycji w Czerninie
jest remont oraz adaptacja części budynku z lat 70. ub. wieku na potrzeby
świetlicy. W części piwnicznej (suterena)

oraz części parteru znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy. Pozostała
część parteru użytkowana była jako
świetlica wiejska, znajdowały się tam
także pomieszczenia przychodni zdrowia.
Zakres robót związany z remontem i
przebudową budynku zakłada połączenie pomieszczeń obecnej świetlicy oraz
dawnej przychodni w jeden kompleks
oraz wykonanie niezbędnych robót
wewnętrznych, dostosowujących do
nowej funkcji. Dodatkowo projektuje się
wykonanie termomodernizacji całego
budynku.
Na terenie działki planuje się wykonanie dodatkowych chodników oraz
nawierzchni z kostki betonowej. Obiekt
wyposażony będzie w następujące sieci: wodociągowe, ogrzewania i ciepłej
wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
przyłącza elektryczne/oświetleniowe i
telefoniczne.

Drugi projekt – „Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie
centrum w miejscowościach Gościszewo
i Węgry” zostanie dofinansowany kwotą
102 tys. zł.
W Gościszewie zaplanowano odnowienie parku. Zbudowane zostaną ciągi
piesze, powstaną obszary wypoczynkowe z elementami małej architektury
– altanki parkowe z ławostołami. Dodatkowo przewiduje się miejsca na ławki
oraz kosze na odpadki. W centralnym
zaprojektowano plac z zielenią niską.
Dominantą architektoniczną będzie kamień narzutowy z tablicą pamiątkową.
Ostatnią częścią robót będzie nasadzenie nowej roślinności oraz pielęgnacja
istniejącego zadrzewienia połączona z
wycinką części drzew.
W Węgrach zostanie ustawiona altanka drewniana z ławostołem oraz koszem
na śmieci.
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Kiedy chce się chcieć...
Koło Emerytów i Rencistów Nauczycieli w Sztumie liczy 47 członków. Jednak nie liczebność jest najważniejsza, a to by się
razem chciało chcieć.
A z tym jest chyba lepiej
niż dobrze. Od trzech lat
spotykają się - najczęściej w
maju - w leśniczówce Wydry
na wspólnej biesiadzie. Czas
umila zaprzyjaźniony chór
koleżanek nauczycielek –

emerytek z Kwidzyna.
Co roku członkowie biorą udział w wojewódzkich
zlotach organizowanych w
Garczynie, Szymbarku, Kwidzynie. W programie zawsze
znajdują się prezentacje ar-

tystyczne oraz zwiedzanie
ciekawych miejsc. Chętni
biorą udział w wycieczkach
krajoznawczych organizowanych przez zaprzyjaźnione
koło w Kwidzynie. Można też
było skorzystać z wyjazdu do

sanatorium w Ciechocinku.
Do najbardziej zaangażowanych w działalność koła
należą: Iwona Elko, Jadwiga
Lippert, Krystyna Niemczyk oraz Gerard Zasadzki,
który prowadzi kronikę.

Podczas biesiady w Wydrach humory wszystkim dopisywały.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Informuje o zrealizowaniu inwestycji przez Miasto i
Gminę Sztum w ramach projektu
nr WND-RPPM.05.05.00-00-007/09

Poprawa efektywności wykorzystywania
energii w budynkach użyteczności publicznej
na terenie Gminy Sztum – termomodernizacja
Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola
Publicznego nr 1 w Sztumie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
do 50 proc. kosztów kwalifikowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
oraz środków własnych gminy.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
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Na wielkanocnym stole
Po raz ósmy odbył się konkurs potraw wielkanocnych organizowany przez Miasto i Gminę Sztum. 17 drużyn – reprezentacje
sołectw i ekipy dobrane na zasadzie towarzyskiej z miasta – przygotowały potrawy i udekorowały świątecznie stoły.

Oczekiwanie na ogłoszenie wyników i rozdanie nagród umilał koncert młodych artystów z SCK.

Warto było popatrzeć, co i jak przyrządziły koleżanki.

Jury miało niełatwe zadanie, by
wybrać te najlepsze. Jak podkreśliła
wiceburmistrz Alicja Podlewska, profesjonalizmu uczestnikom mogłyby
pozazdrościć firmy cateringowe. Złożyła też wszystkim życzenia świąteczne.
Konkurs to nie tylko okazja do wymiany kulinarnych doświadczeń, ale
także do towarzyskiego spotkania. Po
werdykcie jury, wręczeniu wyróżnień
i podziękowań za udział w konkursie,
wspólnie degustowano przygotowane
specjały.

Julia Grota
odbiera nagrodę za palmę wielkanocną.

Ostatnie przygotowania zespołu z Piekła.
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Na Bulwarze Zamkowym
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