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Życzenia dwustu lat...
102 urodziny obchodziła pani Anna Macuga, najstarsza mieszkanka gminy Sztum.

Z tej okazji odwiedzili ją burmistrz
Leszek Tabor oraz Sylwia Mackiewicz,
dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W imieniu mieszkańców
przekazali jubilatce serdeczne życzenia.
Pani Anna jest rdzenną mieszkanką

Ziemi Sztumskiej, urodziła się w Borowym
Młynie. Obecnie przebywa u córki w
Sztumie. Czy posiadła receptę na długowieczność? Było nią aktywne, pracowite
życie... - Apetyt mamie dopisuje, właściwie nie zażywa leków – dodaje córka Rita.

Najlepsze panie z Czernina
W Żukowie odbył się VIII Wojewódzki Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. Wielki
sukces odniosły panie z Czernina, zdobywając Grand Prix.
W zmaganiach konkursowych uczestniczyło 15 KGW. Zespoły prezentowały
swoje talenty kulinarne, artystyczne,
aktorskie i taneczne.
Turniej rozpoczął się od prezentacji
tradycyjnych potraw przygotowanych z
ziemniaków. W kolejnych konkurencjach
panie zaprezentowały modę XXII wieku
oraz scenki kabaretowe pt. „Szukam pracy”. Pokazem tanecznym kankana panie
zaskoczyły i rozbawiły licznie przybyłą
publiczność.

Grand Prix VIII Wojewódzkiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich i tytuł
najlepszych gospodyń w województwie
pomorskim zdobyło Koło Gospodyń
Wiejskich w Czerninie.
Nagrody wręczyli wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke, marszałek
województwa pomorskiego Mieczysław
Struk oraz burmistrz gminy Żukowo Jerzy Żurawicz. Gratulujemy wielkiego sukcesu paniom z Czernina. Reportaż o ich
kole zamieścimy w następnym numerze.

Znaki zapytania
W ostatnich latach tak udało się poprowadzić politykę finansową sztumskiej gminy, że jest zapewnione bezpieczne finansowanie już rozpoczętych inwestycji. Niestety,
pod znakiem zapytania stanęły oczekiwane
przez mieszkańców liczne zadania, które samorząd zaplanował w przyszłości. Problem
ten dotyczy nie tylko naszej gminy, ale jest
zjawiskiem krajowym. A wszystko przez zadłużenie ponad wszelką miarę naszego państwa. Prowadzona niefrasobliwa polityka w
Polsce doprowadziła do poziomu wydatków
niemających pokrycia w dochodach.
Rząd i parlament szukają więc teraz
wszelkich możliwości, aby ograniczyć deficyt
finansów publicznych. W praktyce oznacza
to, że władze w Warszawie przerzucają
na barki gmin coraz to nowe zadania bez
zapewnienia im odpowiedniego finansowania. W ostatnim czasie dotyczy to szczególnie pomocy społecznej. Jednocześnie
ogranicza się nam dochody własne bez
jakiejkolwiek rekompensaty. Coraz niższe
są subwencje i dotacje – pisze burmistrz
Leszek Tabor.
Str. 3

Powtórka z Piekła
Głosowanie nad likwidacją szkoły w Piekle było dla radnych najtrudniejszą decyzją
nie tylko chyba w tej kadencji. Działali pod
dużą presją. Kamery telewizyjne na sali obrad, obecność posłów – Kazimierza Smolińskiego i Jerzego Kozdronia, głośna pikieta
działaczy Solidarności przed magistratem,
emocjonalne wystąpienia w obronie placówki, często nie przebierające w słowach.
Większością głosów przegłosowano
likwidację szkoły, bo nie pojawiły się nowe
argumenty za jej pozostawieniem.
Emocje powoli opadają. Dla uczących
w Piekle nauczycieli, tych dla których było
to jedyne miejsce pracy, znaleziono etaty w
innych szkołach.
Str. 5
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Zielona energia z Koniecwałdu
W czerwcu rozpocznie pracę zakład granulacji biomasy w Koniecwałdzie, jeden z większych produkujących przetworzoną
biomasę w Polsce. Inwestorem jest sopocka Widok Energia, spółka z branży energii odnawialnej.
Pełną moc produkcyjną zakład osiągnie
w trzecim kwartale. Docelowo będzie produkował 40 tys. ton rocznie peletu. Paliwo
to powstaje w całości z naturalnych składników, takich jak, słoma zbóż, słoma rzepaku,
rośliny energetyczne, przy zastosowaniu
pras o bardzo dużym ciśnieniu zgniatania.
Dzięki temu energia zawarta w pierwotnym
surowcu zostaje silnie zagęszczona, dając
paliwo o bardzo dobrych własnościach
energetycznych, kaloryczne, zawierające
minimalne ilości popiołu.
Proces produkcji peletu składa się z
następujących etapów: suszenie słomy
– o ile wilgotność jest zbyt wysoka; mielenie i sprawdzanie pod kątem zawartości
elementów obcych; prasowanie – sucha
słoma podawana jest do prasy, gdzie na
matrycach uzyskuje odpowiednie gabaryty;
schłodzenie pelet. Planowane zatrudnienie
w zakładzie to 21 osób. Spodziewane przychody oparte na średnich cenach pozwalają
szacować wartość rocznej produkcji na
ponad 18 mln zł w skali roku.
W maju spółka poinformowała o sukcesie kolejnej serii emisji obligacji. Pozyskała
4,2 mln zł – tym samym zagwarantowała
finansowanie prowadzonym inwestycjom.
Widok Energia chce założyć plantację miscantusa (trzciny energetycznej) i zakupić

Wojskowy
obowiązek
Kwalifikacja wojskowa,
przebiegała sprawnie, choć
w 3 przypad-kach trwa
postępowanie w sprawie
zastosowania przymusowego
doprowadzenia przez policję.
Obejmowała mężczyzn
urodzonych w 1992 roku, a 20
maja kobiety – ochotniczki.
Obowiązkowi stawienia się
podlegali także mężczyźni
urodzeni w latach 1987-1992,
którzy nie posiadali określonej
kategorii.
Ogółem wezwano 180 osób,
z czego zgłosiło się 129. Przyczynami nieobecności były: pobyt
za granicą (31 przypadków),
wyprowadzenie się (10), pobyt
w zakładzie karnym (2).

Pełną moc produkcyjną zakład granulacji osiągnie w trzecim kwartale.

firmę, która dzierżawi 800 ha gruntów,
gdzie ma powstać plantacja roślin energetycznych.
Widok Energia pracuje również intensywnie nad kolejnymi projektami związanymi z energią odnawialną i docelowo chce
stworzyć holding całkowicie samowystarczalnych spółek, które będą produkowały
„zieloną energię”, od zapewnienia sobie

surowca, poprzez odpowiednie przygotowanie biomasy, na samej produkcji energii
elektrycznej kończąc.
Gmina Sztum staje się zagłębiem energii
odnawialnej. Po farmie wiatrowej w Koniecwałdzie (trwają prace przy kolejnej w
Postolinie) przyszła pora na wprzęgnięcie
potencjału rolniczego gminy do rozwoju
ekologicznej energetyki.

Zamieszkać na Spokojnej
Drugi budynek spółdzielni Renawa przy ul. Spokojnej ma
zostać oddany do użytku jeszcze w tym roku.

Budynek będzie miał 76 mieszkań.

- Planowany był na luty
2012, ale wybudujemy go
wcześniej – zapewnia Jerzy
Śnieg, prezes Powszechnej
Spółdzielni Mieszkaniowej w
Kwidzynie. – Ma 76 mieszkań,
a koszt metra kwadratowego
to 3100 zł.
Przyszły lokator musi wpłacić 30 proc. wartości mieszkania. Zainteresowanie jest
spore, ale na połowę lokali
nie ma na razie konkretnych
reflektantów. Prezes nie obawia się jednak tego, że się nie
znajdą.
- Mamy doświadczenie z
poprzednim blokiem, że czekano, aż zostanie ukończony. A
mieszkania będą ładne, usytuowane w dobry miejscu, a ich
cena jest naprawdę atrakcyjna
– dodaje prezes.
Zainteresowanych zaprasza do kontaktu ze spółdzielnią, tel. (55) 279 4332.
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Samorządy w kagańcu
Minister finansów przerzucił na samorządy i społeczności lokalne koszty nieodpowiedzialnej polityki finansowej w skali państwa.
Pod znakiem zapytania stanęły oczekiwane przez mieszkańców gminy liczne zadania, które samorząd zaplanował w przyszłości.
Podczas wielu spotkań, w prowadzonych rozmowach, mieszkańcy wyrażają
zadowolenie z licznych inwestycji prowadzonych w naszej gminie. Dostrzegają
wyraźne zmiany na lepsze. Zgłaszają jednocześnie - i słusznie - wiele jeszcze nierozwiązanych problemów i potrzeb. Wszystkie
są starannie analizowane przez samorząd
pod kątem możliwości finansowych gminy i
stanowią podstawą układania wieloletnich
planów inwestycyjnych.
W ostatnich latach tak udało się poprowadzić politykę finansową gminy, że
jest zapewnione bezpieczne finansowanie
już rozpoczętych inwestycji. Niestety, pod
znakiem zapytania stanęły oczekiwane
przez mieszkańców liczne zadania, które samorząd zaplanował w przyszłości.
Problem ten dotyczy nie tylko naszej gminy,
ale jest zjawiskiem krajowym. A wszystko
przez zadłużenie ponad wszelką miarę
naszego państwa. Prowadzona niefrasobliwa polityka w Polsce doprowadziła do
poziomu wydatków niemających pokrycia
w dochodach.
Rząd i parlament szukają więc teraz
wszelkich możliwości, aby ograniczyć
deficyt finansów publicznych. W praktyce oznacza to, że władze w Warszawie

przerzucają na barki gmin coraz to nowe
zadania bez zapewnienia im odpowiedniego finansowania. W ostatnim czasie
dotyczy to szczególnie pomocy społecznej.
Jednocześnie ogranicza się nam dochody
własne bez jakiejkolwiek rekompensaty.
Coraz niższe są subwencje i dotacje.
Minister finansów planuje pozbawić
samorządy możliwości prowadzenia aktywnej polityki finansowej, ograniczając
w sposób sztuczny prawo do zaciągania
pożyczek. Przypominam, że od 1 stycznia
2011 r. wprowadzono bardzo restrykcyjną
zasadę, że wydatki bieżące gminy nie mogą
być wyższe od dochodów bieżących. Ten
swoisty nałożony kaganiec to przerzucanie na samorządy i społeczności lokalne
kosztów nieodpowiedzialnej polityki
finansowej w skali państwa. Środowiska
samorządowe głośno protestują przeciwko
takiemu postępowaniu (Zob. „Stanowisko
Związku Miast Polskich w sprawie stanu
finansów miast na tle sektora finansów
publicznych” – www.zmp.poznan.pl).
Swoimi działaniami nie doprowadziły do
nadmiernego zadłużenia Polski, a ponadto
muszą zapewnić środki własne, aby dobrze
wykorzystać pieniądze z Unii Europejskiej
na liczne inwestycje.

Powracać do źródeł
Obchody 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się uroczystą
mszą św. w intencji Ojczyzny, odprawioną w kościele św. Anny.
Po mszy uczestnicy przemaszerowali
pod pomnik Rodła, gdzie delegacje kombatantów, organizacji politycznych i społecznych, służb mundurowych oraz młodzieży
złożyły wiązanki kwiatów.
W swoim wystąpieniu burmistrz Sztu-

mu Leszek Tabor nawiązał wydarzeń z
historii i współczesnych. Niebezpieczne dla
współczesnej Polski jest kreowanie mitu
katastrofy smoleńskiej, która antagonizuje
Polaków i rozrywa narodową wspólnotę.
Patriotycznym obowiązkiem jest oddanie

Delegacja sztumskiego samorządu składa wiązankę pod pomnikiem Rodła.

To wszystko bardzo boleśnie uderza w
naszą gminę, bo na dzisiaj trudno określić,
jak w sposób rozsądny i odpowiedzialny
ustalić nasze dalsze plany na przyszłość.
Pod znakiem zapytania stoi wiele ważnych
dla mieszkańców zadań, które samorząd
po różnych dyskusjach, konsultacjach
chciałby realizować ze środków własnych,
budżetu państwa i Unii Europejskiej. Spodziewać się też należy, że po wyborach
parlamentarnych jesienią tego roku, jak
powstanie nowy rząd, tak naprawdę dowiemy się, jaka jest prawdziwa sytuacja
finansowa państwa polskiego. Będą to na
pewno wiadomości gorsze niż obecnie,
w praktyce może to ograniczyć w jeszcze
większym stopniu możliwość realizowania
planów gminy. Niestety, Ziemia Sztumska
nie jest samotną wyspą, której nie dotykają
problemy pojawiające się w jej otoczeniu.
Przez wiele ostatnich lat, władze
samorządowe gminy Sztum wspólnie z
mieszkańcami, swoim postępowaniem
zapewniły bezpieczne finansowanie gminnych zadań dostosowanych do możliwości.
Teraz te możliwości rząd drastycznie
nam ogranicza, co wpłynie negatywnie
na realizację gminnych zadań.
Leszek Tabor
hołdu tym, którzy zginęli tragicznie w katastrofie, ale nie można z tego tworzyć mitu
narodowego. Przypomniał w tym kontekście słowa Jana Pawła II, wypowiedziane
w Gdańsku: „Jeden drugiego brzemiona
noście” - to zwięzłe zdanie Apostoła jest
inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej
solidarności. Solidarność - to znaczy: jeden
i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione
razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden
przeciw drugiemu. Jedni - przeciw drugim.
I nigdy„brzemię”dźwigane przez człowieka
samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może
być walka silniejsza nad solidarność.”
Burmistrz zaapelował, by mieszkańcy
opowiedzieli się właśnie za nauczaniem
papieskim, tradycją papieską, która łączy,
wzmacnia narodową wspólnotę, sprzyja
współpracy z innymi narodami. a nie
lekcją Krakowskiego Przedmieścia. Upowszechnianie mitu smoleńskiego sprzyja
zaostrzaniu walki partyjnej i politycznej. Jest
wygodne dla walczących polityków, bo odwraca uwagę Polaków od najważniejszych
problemów, jakie stoją przed naszym państwem i narodem. Jest sprzeczne z duchem
czasów Konstytucji 3 maja.
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W hołdzie błogosławionemu
Tegoroczny maj w sztumskim gimnazjum obfitował w wydarzenia związane z osobą
znakomitego Polaka - Jana Pawła II, patrona tej szkoły.
Następnego dnia po uroczystej beatyfikacji papieża-

Polaka społeczność gimnazjum uczestniczyła w mszy

świętej dziękczynnej w kościele pw. św. Andrzeja Boboli,

Na wieczornicy przedstawiono fragmenty „Tryptyku rzymskiego”.

Uczestnicy konkursu oklaskują recytację Aleksandry Pawlak.

Porozmawiajmy
o lekturach
W bibliotece miejskiej odbyło
się inauguracyjne spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książek.
Goście zapoznali się z ideą
takich klubów działających nie
tylko w Polsce. Potem opowiadali o swoich pasjach i zainteresowaniach, nie tylko zresztą
literackich.
Po dyskusji wybrali lektury do omówienia. Najbliższe
spotkanie poświęcone będzie
„Stowarzyszeniu Miłośników
Literatury i Placka z Kartoflanych Obierek”Mary Ann Shaffer
i Annie Barrows, następne zaś
„Gulaszowi z Turula” Krzysztofa
Vargi.
Serdeczna atmosfera sprawiła, iż klubowicze stracili poczucie czasu i dwie godziny
upłynęły niepostrzeżenie.

celebrowanej przez tutejszego
proboszcza ks. Tomasza Balińskiego.
14 maja odbył się IV Powiatowy Konkurs Recytatorski, w którym uczestniczyli
gimnazjaliści z Dzierzgonia,
Czernina i Sztumu. Ich prezentacje nawiązywały do słów
Jana Pawła II: „Człowiek jest
przede wszystkim istotą, która

szuka prawdy, usiłuje nią żyć i
pogłębiać ją w dialogu, który
obejmuje dawne i przyszłe pokolenia”. Występom młodych
recytatorów przysłuchiwało
się zaproszone przez organizatorkę Ludmiłę Zdziennicką jury: Violetta Jankowiak
(Sztumskie Centrum Kultury) i
Bożysława Belzyt (SP2). Najwyżej oceniono występ, Aleksandry Pawlak, reprezentantki Gimnazjum w Dzierzgoniu,
która przedstawiła oryginalną
interpretację obszernego fragmentu „Tryptyku rzymskiego”.
Wyrazem szacunku i
wdzięczności za beatyfikację swojego patrona stała
się natomiast wieczornica,
którą przygotowali gimnazjaliści pod kierunkiem Ludmiły Zdziennickiej i Andrzeja
Omieczyńskiego. Słowami
wspomnianego już fragmentu
„Tryptyku rzymskiego” przypomnieli zaproszonym gościom,
włodarzom miasta, przedstawicielom różnych organizacji i instytucji społecznych
oraz młodzieży i ich rodzicom
o niezwykłym darze, jakim
szczególnie dla Polaków stał
się właśnie Jan Paweł II.

Razem pokonamy przeciwności
Pod takim hasłem Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie, działający w strukturach
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zorganizował festyn sportowo-rekreacyjny.
Na zaproszenie ŚDS do campingu nad Jeziorem Białym w
Sztumskim Polu przybyło ponad 80 gości. Byli to uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej
z Kwidzyna i Ryjewa, Środowiskowego Domu Samopomocy

w Kończewicach oraz „Daru
Serca” ze Sztumu. Uczestniczyli
w rozgrywkach sportowych,
nawiązywali nowe znajomości,
relaksowali się w otoczeniu
przepięknej przyrody.
Przedsięwzięcie nawiązywa-

Festyn ma na stałe trafić do kalendarza imprez MGOPS.

ło do Europejskiego Dnia Walki
z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych obchodzonego 5
maja i zakończyło się wspólnym
przygotowaniem przez uczestników baneru z napisem„Razem
pokonamy przeciwności”.
Jak mówi Sylwia Mackiewicz, dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sztumie, celem
festynu była przede wszystkim
integracja osób niepełnoprawnych. Warto przypomnieć, że
osoby te najbardziej oczekują
akceptacji, wsparcia i zrozumienia. Należy o ich problemach
mówić głośno. Pomagać w ich
aktywizacji i przeciwdziałać
wykluczeniu społecznemu. W
Polsce osoby te stanowią ponad
14 proc. społeczeństwa.
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W sprawie szkoły w Piekle
W związku z pikietą zorganizowaną przez Międzyzakładową Komisję NSZZ Solidarność Oświaty i Wychowania w Sztumie
władze samorządowe wydały 4 maja oświadczenie.
Władze samorządowe Miasta i Gminy Sztum wyrażają zdecydowany protest wobec sposobu postępowania Międzyzakładowej
Komisji NSZZ Solidarność Oświaty i Wychowania w Sztumie w związku
z bardzo trudną decyzją Rady Miejskiej o likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Hinca w Piekle. Treść i forma protestu dowodzą, że mimo
wielu spotkań i konsultacji ze związkowcami, przekazaniu wszystkich
informacji i merytorycznych argumentów dotyczących sytuacji szkoły
w Piekle i całej sztumskiej oświaty, działaczom związkowym widocznie
zależy na dalszym konfliktowaniu naszej społeczności.
Przypominamy, że główną przyczyną dyskusji o konieczności
likwidacji Szkoły Podstawowej w Piekle jest sytuacja demograficzna
oraz troska o dobro dzieci, uczniów tej szkoły.
Z powodu spadku liczby dzieci uczy się w niej obecnie 50 uczniów,
a za 2 lata będzie tylko 37. W tym roku do pierwszej klasy zapisało się
troje uczniów, a nauka odbywa się w klasach łączonych. Sztumski
samorząd nie może dłużej akceptować takiej sytuacji, bo jest to ze
szkodą dla jakości edukacji młodego pokolenia. W szkole w Czerninie,
do której mają uczęszczać dzieci z Piekła, Białej Góry, są lepsze warunki
do nauki, duża hala sportowa, zajęcia pozalekcyjne, jakże potrzebna
opieka: psychologa, pedagoga, logopedy.
Rozumiemy obawy rodziców o los swoich dzieci i apelujemy o
zaufanie do samorządu. Zadbamy o to, żeby dowóz dzieci do szkoły
w Czerninie był dobrze zorganizowany i bezpieczny.
Wyrażamy także poparcie dla utworzenia w Piekle szkoły niepublicznej, jeżeli rodzice, nauczyciele i pracownicy wykażą taką inicjatywę.
Dla władz samorządowych Miasta i Gminy Sztum oświata, dbałość
o uczniów, nauczycieli, rodziców, jakość kształcenia i wychowania to
jedno z najważniejszych zadań. Wszystkie szkoły i przedszkola zostały wyremontowane. Dzięki staraniom gminy zwiększyła się liczba
dzieci uczęszczających do przedszkoli. Niestety, mimo dokładania z
własnych dochodów coraz większych środków do otrzymywanej od
państwa subwencji oświatowej, nie wystarcza na utrzymanie szkół.
Głównym powodem jest to, że subwencja oświatowa naliczona przez
rząd nie wynika z kosztów utrzymania szkół, ale z liczby uczniów, a ta
dramatycznie spada. Dzieje się tak w całej Polsce oraz w gminie Sztum.
Gminy zmuszone są więc do zamykania szkół. Ponadto rząd od 1
stycznia 2011 roku w związku z bardzo dużym zadłużeniem państwa
polskiego narzucił samorządom bardzo rygorystyczne ograniczenie:
wydatki bieżące gmin nie mogą być wyższe od bieżących dochodów.
Spadają jednocześnie subwencje i dotacje dla samorządów z budżetu
państwa, a przekazywane są wciąż nowe zadania.

Fala likwidacji małych szkół wiejskich zaczęła się w 1999 roku
w wyniku wprowadzonej reformy oświaty przez Ministra Edukacji
Mirosława Handke. Wprowadzenie gimnazjów oraz 6-klasowych
szkół podstawowych spowodowało, że w pierwszej kolejności gminy
zostały zmuszone do likwidacji małych szkół wiejskich, bo zabrakło
w nich dzieci przewożonych do gimnazjów. Szacuje się, że ta reforma
doprowadziła do likwidacji 3,5 tys. szkół.
Polityczną odpowiedzialność za tę sytuację ponosi NSZZ Solidarność, bo współtworzyła rząd, który te reformy wprowadzał. W rządzie
tym wiceministrem edukacji był Wojciech Książek – obecny przewodniczący Sekcji Oświaty NSZZ Solidarność w Gdańsku. Dziś krytykując
w ostrych słowach plany gminy Sztum, dotyczące przyszłości szkoły
w Piekle, o tym zapomina. To do niego w pierwszej kolejności powinni
zwrócić się związkowcy Solidarności ze Sztumu o wytłumaczenie się z
sytuacji, gdy samorządy zmuszone są do likwidowania małych szkół.
Przyjęta przez NSZZ Solidarność forma i treść protestu nie mają
więc żadnego uzasadnienia merytorycznego i społecznego, a służą
wyłącznie celom politycznym, aby podważyć zaufanie do demokratycznie wybranych władz samorządowych Miasta i Gminy Sztum.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie Czesław Oleksiak
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor

Użytkowanie, a nie sprzedaż
Rada Miejska w Sztumie zdecydowała o oddaniu w użytkowanie wieczyste w drodze
przetargu nieruchomości położonych przy placu Wolności i ul. Baczyńskiego.
Zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Centrum miasta Sztum”, przyjętym przez
radnych w grudniu 2007 r., są one przeznaczenie pod zabudowę o funkcji podstawowej – budownictwo mieszkaniowe
wielorodzinne, z funkcją uzupełniającą
– usługi i handel. Teren położony przy
placu Wolności jest dodatkowo objęty

ochroną konserwatora zabytków.
Dlaczego Rada Miejska zdecydowała
o oddaniu tych terenów w użytkowanie
wieczyste, a nie sprzedaż? Użytkownik
wieczysty będzie mógł korzystać z tego
gruntu w granicach określonych przez
gminę w umowie notarialnej, nakładającej sposób zagospodarowania i
korzystania z nieruchomości, terminy

zagospodarowania, w tym rozpoczęcia
i zakończenia robót budowlanych oraz
rodzaj budynków i urządzeń, a także
utrzymanie ich w należytym stanie.
W przypadku niewywiązania się z
warunków umowy, gmina jako właściciel nieruchomości może nałożyć na
użytkownika wieczystego kary umowne,
dodatkowe opłaty za użytkowanie wieczyste, w ostateczności zaś rozwiązać
umowę.
W przypadku spełnienia warunków
zawartych w umowie użytkownik wieczysty może wystąpić do gminy o sprzedaż
tych nieruchomości na własność.
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Gimnazjaliści na paradzie
Od kilkunastu lat jedną z form obchodów Dnia Europy jest Parada
Schumana - jedyne tego typu spotkanie w Unii Europejskiej.
Tradycyjnie nie zabrakło na nim sztumskiego akcentu.
Parada odbyła się 7 maja
w Warszawie po raz dwunasty. Wzięło w niej udział 44
uczniów z gimnazjów w Czerninie i Sztumie. Kolorowy pochód przeszedł Traktem Królewskim na Nowy Świat, gdzie
znajdowało się Miasteczko
Europejskie, rozbrzmiewające
nie tylko melodią „Ody do radości”. Na paradę przyjeżdżają
szkolne kluby europejskie z
całego kraju. Honorowymi
gośćmi tegorocznych spotkań
byli: prezydent Bronisław
Komorowski, premierzy z
Tadeuszem Mazowieckim
na czele, pomysłodawczyni
imprezy Róża Thun, euro-

posłowie, ambasadorowie.
Młodzież gorąco oklaskami
nagrodziła słowa prezydenta
Komorowskiego i Tadeusza
Mazowieckiego, mówiące o
potrzebie szacunku i dumy z
dokonań własnego państwa.
Majowe spotkanie młodzieży to także okazja do promocji swoich gmin. Nasza reprezentacja przodowała w tym
względzie. Bardzo wielu gości i
przechodniów zwróciło uwagę
na nasze transparenty, chętnie
przyjmowało chorągiewki i naklejki. Prowadzący bardzo często
skandował nazwę Sztumu.
Wśród promowanych haseł
dominowały te nawiązujące

Z Czernina
do Sejmu

Powrót na zamek

1 czerwca dwie uczennice z
Gimnazjum nr 2 w Czerninie
będą reprezentować województwo pomorskie podczas
XVII sesji Sejmu Dzieci i
Młodzieży w Warszawie.
Dominika Kapuścińska z
III klasy i Magdalena Mączewska - drugoklasistka wykonały
projekt, który uzyskał wysokie
noty komisji oceniającej.
Ogółem z naszego województwa pojedzie do stolicy 27
uczniów. Hasło wiodące tegorocznych obrad brzmi: „Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej”. Konkurs adresowany
jest do uczniów gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych.
Sejm Dzieci i Młodzieży to
od 1994 r. to nieformalny polski
parlament, w którym zasiada
młodzież gimnazjalna i szkół
średnich. Kadencja posłów trwa
jeden rok, a jedyna sesja w roku
odbywa się 1 czerwca w Dzień
Dziecka. Obrady Sejmu Dzieci
i Młodzieży (tak jak Sejmu RP)
odbywają się w sali plenarnej.

Majowe spotkanie młodzieży to także okazja do promocji gmin.

do Europejskiego Roku Wolontariatu i polskiej prezydencji
w Unii. Młodzież brała chętnie
udział w konkursach, zabawach, quizach.
- Można było potańczyć
przy ludowej muzyce bałkańskiej – mówią gimnazjali-

ści. - Część z nas była po raz
pierwszy w stolicy, więc po
południu zwiedziliśmy najważniejsze obiekty Starówki.
Sponsorem naszego wyjazdu był jak co roku był Urząd
Miasta i Gminy, za co pięknie
dziękujemy.

Po czterech latach przerwy Stowarzyszenie Polskie Zamki Gotyckie wznowiło konkurs
wiedzy, skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
W etapie gminnym wzięło
udział 26 uczniów, którzy musieli się wykazać wiedzą o 16
zamkach krzyżackich. Wśród
uczniów szkół podstawowych
zwyciężył Michał Sztandarski
(SP Czernin), przed Martyną
Gardyjasz i Julią Glabiszewską – obie SP Gościszewo. W
kategorii gimnazjalistów wygrała Agata Olszewska (Sztum).
Drugie miejsce zajęła Weronika
Szalkowska, a trzecie Bartosz
Karpiński – oboje z Czernina.

Aktywiści prezydencji
W sztumskim gimnazjum młodzież w ciekawy sposób przygotowuje się do objęcia przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej.
To dobra okazja, by przypomnieć naszą drogę do Unii,
podsumować staż członkowski, poszukać plusów i minusów. We współpracy z Centrum
Edukacji Obywatelskiej dwa zespoły uczniów realizują projekt
„Młodzi Aktywiści Prezydencji”.
Dziewczęta pod opieką Alek-

sandry Budzowskiej zbierają
dane o unijnych inwestycjach
w gminie i powiecie. Grupa Eleonory Karzarnowicz - Alicja
Jaskulska, Nikoleta Balicka,
Natalia Hamadyk, Paulina
Klein, Marta Zarańska, Katarzyna Bień, Sandra Śniegocka, Agnieszka Kęsicka

przygotowuje katalog postaci,
obiektów architektonicznych i
przyrodniczych oraz typowych
produktów regionalnych.
Celem działań jest uświadomienie kolegom i ich rodzicom,
że na sztumskiej ziemi mamy
się naprawdę czym pochwalić.
Dziewczęta prowadzą blogi, w
których umieszczają informacje
zdobyte w trakcie wywiadów,
spotkań czy wędrówek z aparatem fotograficznym. Ich wpisy
komentują na bieżąco inni
uczestnicy projektu.
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Bulwar Zamkowy

Dobiegają końca prace na deptaku nad Jeziorem Sztumskim. W wyniku otwartego konkursu ogłoszonego wśród
mieszkańców w ub. roku został on nazwany Bulwarem Zamkowym. Warto zatem wspomnieć, skąd wzięła się koncepcja
jego modernizacji i jak wyglądały prace umożliwiające wykonanie tego zadania.

Deptak powstał w połowie lat 70. ub. wieku. Służył
sztumianom przez długie lata,
ale z upływem czasu niszczał
coraz bardziej. Wiadomo było,
że wymaga gruntownego
remontu, jednak koszt takiego zadania był ogromny, a
pilniejszych potrzeb w gminie
zawsze jest dużo.
Wraz z wejściem Polski
do UE pojawiła się szansa na
zdobycie unijnych funduszy,
by dofinansować to zadanie.
Pomysł niełatwy do zrealizowania, biorąc pod uwagę ilość
podmiotów w to zaangażowanych. Warto dodać, że moder-

nizacja bulwaru to tylko jedno
z kilku zadań realizowanych w
ramach projektu„Podniesienie
atrakcyjności turystycznej
Szlaku Zamków Gotyckich na
Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego,
sztumskiego, kwidzyńskiego”,
który w 60 proc. jest finansowany ze środków unijnych, a
reszta to wkład własny gminy.
Pomysł, by wyremontować
deptak narodził się wiosną
2003 roku, kiedy to w całej Polsce trwały prace nad uruchomieniem funduszy unijnych.

Jednym z nich był Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Był to jeden program, wspólny
dla całego kraju (obecnie
każde województwo posiada
własny Regionalny Program
Operacyjny - RPO). Czymże
jednak byłyby środki unijne bez ludzi? W sztumskim
magistracie został powołany
zespół roboczy ds. przygotowania projektu związanego z
szeroko pojętym zagospodarowaniem centrum miasta w
celu ożywienia społecznego i
gospodarczego. Jako centrum
rozumiano plac Wolności i uli-

ce przyległe, obszar Wzgórza
Zamkowego z zamkiem oraz
deptak nad Jeziorem Sztumskim. Pracom zespołu przewodniczyła Alicja Podlewska,
zastępca burmistrza. Gmina
rozpoczęła prace nad dokumentacją techniczną. Dopiero
po jej opracowaniu można
było rozpocząć maraton zbierania pozwoleń na budowę.
Nikt nie jest chyba w stanie
zliczyć godzin spędzonych na
spotkaniach z wykonawcami
dokumentacji. Omawiano na
nich różne warianty realizacji
inwestycji, zajmowano się
kwestiami technicznymi oraz
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finansowymi. Niektóre z nich, jak na przykład kwestia nawierzchni na bulwarze, trwały godzinami. A chodziło tylko o to, by była
przyjazna dla matek z wózkami i rowerzystów.
Kolejnym etapem było przygotowanie studium wykonalności na potrzeby wniosku o dofinansowanie inwestycji. W tym
czasie wiadomo już było, że odbędzie się nabór w działaniu
1.4 ZPORR „Rozwój turystyki i kultury”, i że gmina będzie mogła
zgłosić wniosek o dofinansowanie przebudowy zamku i deptaka oraz w innych działaniach tego samego programu wnioski
dot. budowy hali sportowej oraz wyposażenia w infrastrukturę
techniczną terenu inwestycyjnego gminy w Koniecwałdzie (dziś
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna).
Był to czas wytężonej pracy, Sztum pracował bowiem nad
trzema różnymi projektami, a Urząd Marszałkowski nad Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, który określał kwotę środków unijnych dla
województwa przeznaczoną na projekty rozwojowe. Ostatecznie w tym konkursie, mimo wysokiego trzeciego miejsca, wiosek
dotyczący modernizacji bulwaru i zagospodarowania zamku
na hotel nie został wybrany do dofinansowania z funduszy UE.
Nikt nie zamierzał się jednak poddawać. Po licznych konsultacjach z pracownikami różnych departamentów Urzędu

Marszałkowskiego narodziła się nowa koncepcja projektu – oddzielono inwestycje związane z przebudową zamku na hotel,
od modernizacji bulwaru. Takie podejście zwiększało szanse na
uzyskanie dofinansowania w nowych konkursach. Z analizy wytycznych dotyczących projektów oraz tzw. kryteriów preferencji
wynikało bowiem, że największe szanse w konkursach dla projektów turystycznych (a takim był bulwar) będą miały projekty
sieciowe i partnerskie. Oznaczało to zupełnie nowe podejście
do tematyki modernizacji bulwaru. Należało znaleźć wspólny
mianownik, cel, dla co najmniej kilku gmin, które zechciałyby
razem ze Sztumem opracować projekt, w którym bulwar byłby
jednym z elementów.
I tak narodził się pomysł połączenia trasą rowerową atrakcji
turystycznych we wszystkich gminach powiatu sztumskiego,
w gminie wiejskiej Malbork oraz w Prabutach. Do współpracy
udało się także włączyć Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki
Gotyckie oraz Powiślańską Organizację Turystyczną. Motywem
wspólnym dla partnerów było położenie na Szlaku Zamków
Gotyckich.
1 października 2007r. z inicjatywy burmistrza Sztumu Leszka
Tabora podpisano porozumienie w sprawie przygotowania projektu pn.„Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków
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Apel burmistrza

9

Zwracam się z apelem do wszystkich mieszkańców - zadbajmy wspólnie o czystość i porządek w naszej gminie. Uszanujmy
miejsca, które naszym wspólnym wysiłkiem finansowym i
organizacyjnym zostały zmodernizowane, wybudowane, wyremontowane.
Wiele zmienia się i jeszcze zmieni w naszej gminie na lepsze.
Realizowane jest to w wyniku pracowitości i dbałości samych
mieszkańców, właścicieli budynków, posesji, różnych firm. Także
samorząd stara się poprawić wygląd przestrzeni publicznych i
publicznych budynków, z których wszyscy korzystają. To wszystko
ma nie tylko cieszyć oko, ale i służyć mieszkańcom przez wiele
lat. Ostatnio gmina, wykorzystując szanse, jakie stworzyły
fundusze unijne, podjęła ogromny wysiłek inwestycyjny. Mamy

wiele nowych placów zabaw, wyremontowanych ulic, chodników,
budynków, bulwar nad jeziorem, plażę.
Apeluję do wszystkich mieszkańców - tych najmłodszych i
starszych. Traktujmy te miejsca jak własne: szanując mienie, nie
niszcząc, nie zaśmiecając, sprzątając po swoich pieskach, umiejętnie korzystajmy z różnych urządzeń, wyposażenia.
Niestety, każdego dnia przekazywane są informacje o różnych
zniszczeniach. Wstydem ogarnia wiadomość o wyrzucanych
śmieciach. Dotyczy to przecież naszej wspólnej własności, która
ma służyć wszystkim, aby lepiej się żyło, aby swoim zadbanym
wyglądem świadczyła o naszej gospodarności i kulturze.
Niech każdy sam przemyśli swoje zachowanie w miejscach
publicznych. Nieważne, czy ktoś go widzi, czy namierza kamera
z monitoringu. Zachowujmy się przyzwoicie i kulturalnie w każdym momencie, a wtedy wszystkim będzie się lepiej mieszkało w
naszej jakże pięknej gminie.

Gotyckich na Powiślu”. Rozpoczęły się prace zespołu roboczego,
w skład którego wchodzili wydelegowani pracownicy poszczególnych urzędów gmin uczestniczących w projekcie. Wszyscy
partnerzy opracowywali niezbędną dokumentację techniczną,
każdy prowadził dosłownie wyścig z czasem, ponieważ zmieniły
się przepisy dotyczące ochrony środowiska i niezbędne było uzyskanie decyzji środowiskowej przed pozwoleniem na budowę.
Projekt był przygotowywany w trudnym okresie przejściowym,
początkowo brakowało jednoznacznych wytycznych w zakresie
ochrony środowiska. Mimo licznych trudności wszystkim partnerom udało się na czas uzyskać niezbędne dokumenty. Wszelkie
prace związane z przygotowaniem projektu były koordynowane
przez pracownika UMiG Sztum.
Wniosek został złożony do konkursu w 2008 r. Równocześnie trwały prace nad zgłoszeniem tego samego projektu do
dofinansowania z innego programu, tj. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Chodziło o to, by nie zaniedbać
żadnej możliwości uzyskania dofinansowania. Tu gmina Sztum
konkurowała o środki nie tylko z projektami z województwa
pomorskiego (jak w RPO), ale z całą Polską. Mając tę świadomość, należało zrobić wszystko, co było możliwe by zwiększyć
szanse projektu w konkursie, a jednym z kryteriów oceny było

poparcie społeczne dla projektu. Z tego powodu burmistrz
poprosił mieszkańców gminy oraz wiele różnych instytucji o
wyrażenie pisemnego poparcia. Pod UMiG stanął namiot, w
którym mieszkańcy składali podpisy poparcia. Udało nam się
zebrać ok. 1000 rekomendacji.
Projekt zajął drugie miejsce w skali całego kraju. Była to
wielka szansa na uzyskanie 40 proc. dofinansowania. Jednak
wcześniej zapadła decyzja Zarządu województwa pomorskiego
o dofinansowaniu naszego projektu z RPO aż w 60 proc.
Za jakiś czas niewielu z nas będzie pamiętało koleiny, zniszczone ławki czy bałagan nad jeziorem. W ich miejscu, na znacznej części, pojawiła się już równa, ułożona z kostki nawierzchnia
dla pieszych oraz ścieżka rowerowa, wprowadzone zostały tzw.
elementy małej architektury - ławki, latarnie, kosze na śmieci.
Bulwar zostanie wzbogacony o szesnaście tablic informacyjnych
o każdym zamku znajdującym się na szlaku zamków gotyckich.
Ponadto już dziś możemy czuć się na nim bezpieczniej dzięki
zainstalowanemu systemowi monitoringu.
Warto pamiętać, że modernizacja bulwaru to wynik współpracy kilku gmin, i organizacji, niemalże wszystkich referatów
urzędu miasta, współpracy i pomocy mieszkańców. I niech właśnie im służy najlepiej, w końcu z myślą o nich był remontowany.
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Słupy znad dawnej granicy
Dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zwróciła się do burmistrza Sztumu z niecodzienną prośbą. Placówka
zainteresowana była pozyskaniem jednego ze słupów z dawnej granicy pomiędzy Wolnym Miastem Gdańsk a Republiką
Weimarską, później III Rzeszą (Prusami Wschodnimi).

Wyspecjalizowana ekipa w akcji...

Dla miłośników historii nie jest tajemnicą, że także przez
dzisiejszy teren sztumskiej gminy biegła do 1945 roku granica
z Wolnym Miastem. W poszukiwanie jej pozostałości - nie tylko
w postaci kamieni granicznych, ale także budynków urzędów
celnych i straży granicznej przez kilka ostatnich lat zaangażowało się spore grono osób, o czym świadczą choćby zdjęcia i
wpisy na branżowych forach internetowych.
Późną jesienią ub. roku, po piśmie do burmistrza z muzeum,
ruszyła wspólna ekipa na rekonesans w okolice starorzecza Nogatu, w rejon Węgier. Chodziło o ustalenie, czy znajdują się tam
słupy graniczne. Krótki wypad zakończył się powodzeniem. Nad
brzegiem Nogatu udało się odnaleźć jeden kamień, przewrócony i przysypany niemal całkowicie ziemią. Wypatrzył go jednak
Bartłomiej Garba, sztumianin, pracownik gdańskiego muzeum.
Sukces zachęcił do tego, by kontynuować poszukiwania
wiosną w liczniejszym już gronie. Uczestniczyli w nich Bartłomiej Garba, Łukasz Jasik, Marcin Westphal z Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku, przyjaciele tej instytucji - Bartosz Januszewski i Piotr Urban, nauczyciele z Gimnazjum nr 29 w Gdańsku
oraz Tomasz Lis z sekcji eksploracyjnej Towarzystwa Przyjaciół
Sopotu. Magistrat reprezentowała Agnieszka TopolewskaReksa. Tym razem udało się znaleźć jeszcze cztery. Trzy z nich
znajdują się w tych samych miejscach, gdzie je ustawiono je
przed laty. Zdecydowano, że dwa leżące słupy (oznaczone na
mapie nr. 11 i 15), wcześniej już wykopane, zostaną zabrane
znad Nogatu.
Na mocy porozumienia między muzeum, gminą i Nadleśnictwem Kwidzyn (właściciel terenu) jeden z nich trafił już
do Muzeum II Wojny Światowej, gdzie będzie częścią wystawy
mówiącej w utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska, drugi zaś
będzie eksponowany w Sztumie.

Ten słup trafi na wystawę muzealną do Gdańska.

Ten pozostał w miejscu, gdzie go ustawiono przed laty.

Późną jesienią ub. roku udało się odnaleźć przewrócony słup,
przysypany ziemią.
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Będzie się działo w czerwcu
9 czerwca

Godz. 11 - biblioteka. Piknik czytelniczy - Detektyw
Pozytywka zaprasza.

Godz. 17 - zamek. Otwarcie VIII Międzynarodowego i
XX Ogólnopolskiego Przeglądu Sztuki Więziennej.

koncerty zespołów, konkurs na
najpiękniejszy wianek, poszukiwanie kwiatu paproci, słowem
- dobra zabawa. Szczegóły na
afiszach, www.sztum.pl.

czające przez cały rok na zajęcia
i warsztaty muzyczne, wokalne,
taneczne. Ponadto podczas
koncertu zostaną uhonorowani
twórcy i działacze kultury oraz
osoby, które wspierały kulturę.

i gminy w wieku 7-13 lat na
dwutygodniowe wakacyjne
zajęcia warsztatowe - od 11 do
22 lipca, w godzinach 11-14.
Odpłatność wynosi 20 zł.
Warunkiem uczestnictwa
w Wakacyjnych Warsztatach
Zamkowych jest wypełnienie
deklaracji uczestnictwa i uiszczenie opłaty. Zapisy do 6 lipca
przyjmuje SCK, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

11

Usuwanie
azbestu

Prawie 177 tys. zł dofinansowania otrzyma miasto i gmina
Sztum w ramach konkursu
16 czerwca
10 czerwca
„Usuwanie wyrobów zawieraGodz. 17 - zamek. PodsumoWakacyjne warsztaty
Godz. 13-16, zamek. Konferencja penitencjarna „Rola wanie roku artystycznego. WySztumskie Centrum Kul- jących azbest z terenu
rodziny w procesie readaptacji stąpią dzieci i młodzież uczęsz- tury zaprasza dzieci z miasta województwa pomorskiego”.
skazanych”, zorganizowana
przez Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk
Społecznych Uniwersytetu
Gdańskiego, Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej
Akademii Pedagogiki Specjalnej m. M. Grzegorzewskiej w
Warszawie, Zakład Karny w
Sztumie i Sztumskie Centrum
Kultury.

24 czerwca

Sztumskie Centrum Kultury
zaprasza na Noc Świętojańską,
połączoną z inauguracją działań kulturalnych na Bulwarze
Zamkowym. W programie, m.in.

Sztum w sprayu
Młodzieżowa Rada Gminy w Sztumie we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Sztum zapraszają do
udziału w otwartym konkursie graffiti „Sztum w sprayu - reklama antyużywek & przyjaźń”.
W konkursie mogą wziąć
udział osoby pełnoletnie lub
posiadające pisemną zgodę
prawnego opiekuna na udział
w konkursie (od lat 15).
Podstawowym celem jest
ukazanie bogactwa alternatywnej sztuki jaką jest graffiti oraz
wybór najlepszego projektu
malarskiego o tematyce określanej przez hasło, a dodatkowo
promowanie sztuki muralu,
poprawa wyglądu estetycznego
przestrzeni miejskiej.
Warunkiem uczestnictwa
jest wypełnienie (wymagane
wszystkie pola i prawdziwe dane

osobowe) i nadesłanie formularza zgłoszeniowego, który
jest dostępny na stronie www.
mrgsztum.cba.pl wraz ze wstępnym projektem planowanego
dzieła/graffiti z wyszczególnieniem rozmiarów i kolorów, jakie
zostaną użyte.
Projekt może być wykonany
w dowolnej skali i technice.
Zgłoszenie uczestnictwa
w konkursie należy przesłać
pocztą elektroniczną: konkurs@
mrgsztum.cba.pl pocztą tradycyjną na adres organizatora,
lub dostarczyć osobiście: Urząd
Miasta i Gminy w Sztumie, ul.

Mickiewicza 39, 82- 400 Sztum
z dopiskiem „Konkurs graffiti”,
w terminie do 15 czerwca 2011
roku. Każdy uczestnik może
złożyć maksymalnie 3 projekty.
Komisja może wybrać kilkanaście prac, które mogą znaleźć
się na murze. Nagrodą w konkursie jest możliwość realizacji
zaprojektowanego graffiti na
murze mieszczącym się przy
ulicy Czarnieckiego w Sztumie.
Organizator nie zapewnia
noclegu ani nie zwraca kosztów
podróży i wyżywienia. Szczegółowy regulamin na stronie www.
mrgsztum.cba.pl

Dyżury aptek
1.06. - Strywald-Nova,
2.06 - Centralna, 3.06. - Alfa,
4.06 - Medicus, 5.06. - św.
Anna, 6.06. - Strywald-Nova,
7.06. - Centralna, 8.06. - Alfa,
9.06. - Medicus, 10.06. - św.
Anna, 11. 06. - Strywald-Nova,
12.06. - Centralna, 13.06. - Alfa,
14.06. - Medicus, 15.06. - św.
Anna, 16.06. - Strywald-Nova,
17.06. - Centralna, 18.06. - Alfa,

19.06. - Medicus, 20.06. - św.
Anna, 21.06. - Strywald-Nova,
22.06. - Centralna, 23.06. - Alfa,
24.06. - Medicus, 25.06. - św.
Anna, 26.06. - Strywald-Nova,
27.06. - Centralna, 28.06. - Alfa,
29.06. - Medicus, 30.06. - 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.

Z przyznanej dotacji będą
mogły skorzystać podmioty indywidualne oraz instytucje, które
złożyły stosowne wnioski w roku
2010 i zostały zakwalifikowane
do udziału w konkursie. Środki te
umożliwią dofinansowanie zadań
związanych z demontażem, transportem oraz utylizacją wyrobów
zawierających azbest do wysokości 70 proc. kosztów.
Wszystkich zainteresowanych
uzyskaniem dofinansowania na
usuwanie wyrobów zawierających azbest, którzy nie przystąpili w roku 2010 do gminnego
programu usuwania azbestu
informujemy, że - jak zapewnienia Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku - po zakończeniu i rozliczeniu obecnego
zadania zostanie rozpisany kolejny
konkurs, do którego - jeżeli będzie
zainteresowanie - po raz kolejny
przystąpi gmina.

Lekcja
bankowości
W czernińskim gimnazjum
odbyły się spotkania klas
z przedstawicielem Banku
Spółdzielczego w Sztumie.
Dyrektor Anna Kęsicka zapoznała uczniów z historią bankowości. Uczestnicy dowiedzieli
się wiele na temat depozytów,
kredytów oraz funkcjonowaniu
lokat i rachunków ROR. Nie obyło
się bez zadań praktycznych - wypełnianiu przelewów, obliczania
oprocentowania. Przedstawiono
ofertę dla uczniów, którzy ukończyli 13 lat. Tak nietypowa lekcja
przedsiębiorczości przybliżyła
młodzieży rolę i zalety korzystania z usług bankowych.

12

WWW.SZTUM.PL • MAJ 2011

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

Ewa Ruczyńska
Gabriela Smolińska
Mariola Prądzyńska
Anna Kaszyńska
Anna Mietlewska
Kamil Markowski

Pozyskiwanie środków pomoc., promocja gminy

64-06-393
64-06-387
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

64-06-317
64-06-392

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

64-06-337
64-06-335

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

64-06-323
64-06-363

Księgowość budżetowa
Księgowość budżetowa

Księgowość budżetowa / Płace

64-06-338
64-06-311

64-06-306

Windykacja należności

64-06-336
64-02-226
64-02-228

64-06-390

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I MAJĄTKU
Kierownik
P.o. z-cy kierownika - sprzedaż nieruchomości
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka nieruchomościami
Podziały geodezyjne
Planowanie przestrzenne i budownictwo
Dodatki mieszkaniowe
Sprawy lokalowe

OSP

Agnieszka
Topolewska-Reksa
Halina Tymoszuk

64-06-379

Justyna Paprocka
Iwona Wyżykowska
Beata Tritt
Dariusz Kumuda
Teresa Truskawa
Krzysztofa Parafiniuk

64-06-368
64-06-324

64-06-362

64-06-380
64-06-372
64-06-396

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

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

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
Główna księgowa
Księgowość

Sylwia Mackiewicz
Grażyna Długoń
Anna Dziekan
Julia Barnaś, Magdalena Borowska

64-06-334
64-06-369
64-06-367

Anna Beger
Anna Juszczak-Mosiewicz
Natalia Walczykowska
Koordynator projektu systemowego Katarzyna Maj-Król
Pracownicy socjalni
Lucyna Langowska
Agnieszka Chmielewska
Joanna Łukasik, Iwona Karol
Pracownicy socjalni
Kamila Ostolska-Piróg Izabela
Meller, Ewelina Królik
Justyna Derbich
Izabela Wienskowska-Żuk
Pracownicy socjalni
Małgorzata Kozłowska
Ewelina Duda v. Dudzińska
Świadczenia pomocy społecznej
Anna Juszczak-Mosiewicz
Natalia Walczykowska
Świadczenia rodzinne - pokój 3
Janina Majczyna
Elżbieta Krupińska
Świadczenia rodzinne - pokój 2
Teresa Bieniek, Anna Helowicz
Środowiskowy Dom Samopomocy Joanna Dembińska
- Czenin
Hanna Petryk, Karolina Lamek
Sprawy organizacyjno-informatyczne Roman Koziara, Józef Nawrocki

64-06-331
64-05-563

Kasa
Świadczenia pomocy społecznej

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

Kierownik
Z-ca kierownika
Ewidencja działalności gospodarczej
Gosp. komunalna, rolnictwo i sprawy sołeckie
Infrastruktura drogowa
Ochrona środowiska
Sprawy wojskowe
Ewidencja ludności
Dowody osobiste
STRAŻ MIEJSKA

Sprawy budowlane
Informatyk

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

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I SPRAW OBYWATELSKICH

64-05-563
64-06-332

64-06-333

64-06-360
64-05-563
64-06-351
64-03-430
64-06-348
64-06-360
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Kształcenie zawodowe bez refundacji
Sztumskie władze samorządowe w imieniu środowiska rzemieślników wyraziły
zaniepokojenie i sprzeciw w związku z decyzją rządu w zakresie ograniczenia środków z
Funduszu Pracy na cele refundowania kosztów kształcenia praktycznego w rzemieślniczych
zakładach pracy prowadzących szkolenie osób młodocianych i dorosłych.
W oświadczeniu Rady Miejskiej i burmistrza czytamy:
Ta decyzja spowodowała
bardzo negatywne skutki społeczne i ekonomiczne dla zakładów rzemieślniczych, lokalnej
gospodarki, systemu szkolnictwa
zawodowego oraz uczniów łączących naukę w szkole z praktyczną
nauką zawodu w zakładach
rzemieślniczych.
Została podjęta w momencie,
kiedy już wiele umów było zawartych i takie działanie podważa
autorytet i zaufanie do państwa
prawa i intencji rządu polskiego
wobec małych firm.
Refundacja pracodawcom
wynagrodzeń młodocianym
jest ważnym instrumentem rynku pracy służącym wspieraniu
kształcenia młodocianych w
powiązaniu z potrzebami rynku
pracy. Instrument ten ma znaczący wpływ na zmniejszenie
bezrobocia wśród młodzieży,
szczególnie młodzieży zagrożonej
wykluczeniem społecznym.
Powiat sztumski ze względu
na historycznie ukształtowaną
strukturę gospodarki należy do
grupy powiatów objętych strukturalnym bezrobociem, co wpływa
znacząco na zwiększoną liczbę

rodzin w bardzo trudnej sytuacji,
w tym wykluczonych społecznie.
Wynagrodzenia dla młodocianych uczniów bardzo często
zasilały skromne budżety domowe.
Szkoły zawodowe w powiecie
sztumskim nie mają odpowiednio
wyposażonych pracowni zawodowych, aby przyjąć praktyczną
naukę zawodu, która już nie będzie prowadzona w zakładach
rzemieślniczych. Stworzy to olbrzymie trudności dla młodzieży
planującej naukę w konkretnych
zawodach i władz samorządowych niemających środków finansowych na wyposażenie szkół
w nowoczesne pracownie.

Absolwenci tej formy nauki o
wiele rzadziej zasilają szeregi bezrobotnych, a statystyki wskazują
na wzrost zainteresowania tą formą kształcenia wśród młodzieży.
Sytuacja powstała w szkolnictwie zawodowym z powodu braku refundacji kształcenia uczniów
jest tym bardziej niepokojąca, że
izby niemieckie rozpoczęły na szeroką skalę werbowanie młodzieży
na bardzo korzystnych warunkach finansowo–socjalnych do
nauki zawodu w przygranicznych
centrach kształcenia. Może to doprowadzić do drenażu wykwalifikowanych kadr z polskiego rynku
pracy oraz odpływu młodych ludzi
z terenu miasta i gminy Sztum.

Zapaść w kształceniu
Waldemar Wiśniewski, Cech Rzemiosł Różnych w Sztumie:
Dosłownie z dnia na dzień zmieniły się zasady dotyczące refundacji kosztów przyuczenia do zawodu. Bardzo mocno uderzy to w
szkolnictwo, bo rzemiosło było, jest i będzie. W skali województwa
problem ten dotyczy 6 tys. uczniów, dla których Pomorska Izba
Rzemieślnicza jest jednym z pracodawców. Szacuje się, że ok. 80
proc. pracodawców nie będzie zainteresowanych kształceniem
zawodowym uczniów, bo liczyło na częściową refundację kosztów.
Powstaje duży problem, bo szkoły nie są w stanie prowadzić praktycznej nauki zawodu w oparciu o własne warsztaty. Grozi nam
poważna zapaść w kształceniu zawodowym.

Sprzątaj po swoim pupilu
Miasto i Gmina Sztum kontynuuje zapoczątkowaną w zeszłym roku kampanię edukacyjną
pod wymowną nazwą „STOP psim kupom!”.
W ślad za akcjami edukacyjnymi, w ramach których
organizowano spotkania z
przedszkolakami oraz uczniami szkół podstawowych,
postanowiono włączyć do
kampanii przedstawicieli największych spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz
administratorów budynków
komunalnych z terenu miasta.
Akcja zostanie rozszerzona
o wyznaczenie miejsc, gdzie

zostaną umieszczone specjalne kosze na psie odchody,
m.in. w obrębie Bulwaru Zamkowego.
Z przedstawicielami instytucji, które wyrażą zgodę na
współpracę w tym zakresie,
zostanie również opracowany
system dystrybucji woreczków/torebek na psie ekskrementy.
Psie odchody na skwerach,
placach czy ulicach to problem

natury estetycznej i poważne
zagrożenie epidemiologiczne.
W opracowanym regulaminie,
który stanowi załącznik do
uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie, znajdują się szczegółowe zasady utrzymania
czystości i porządku na terenie
miasta i gminy: to „właściciel
zwierząt jest zobowiązany do
niezwłocznego usunięcia zanieczyszczenia pochodzącego
od zwierzęcia domowego.”
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Nagrodzone
nad Tamizą
Ekofanki (uczennice z
Gimnazjum nr 1 w Sztumie)
poleciały do Londynu
w nagrodę w konkursie
„Ekomania filmowania”,
organizowanym w ramach
akcji „Tesco dla szkół”.
Wcześniej, dzięki wysokiej
ocenie ich filmu przez internautów, szkoła otrzymała pracownię
multimedialną o wartości 12 tys.
zł. W kolejnych eliminacjach film
został zakwalifikowany do nagrody Grand Prix i jego autorki
wygrały pobyt nad Tamizą.
Już w samolocie lecącym
z Warszawy zaprzyjaźniły się z
innymi uczestnikami wycieczki,
laureatami tegoż konkursu z innych miast Polski. Wieczorem w
hotelu odbyło się spotkanie organizacyjne, a później zmęczeni
podróżnicy położyli się spać.
Następnego dnia pełni werwy ruszyli podziwiać londyńskie zabytki. Zobaczyli Big Bena,
kościół, w którym książę William
i jego wybranka powiedzieli
sobie sakramentalne „tak’’ oraz
zmianę warty pod pałacem
rodziny królewskiej. Później
Ekofanki miały wypić herbatkę z
królową Elżbietą, ale ostatecznie
stwierdziły, że najpierw należy
wybrać się na zakupy. Szczęśliwe
i obkupione wróciły do hotelu.
Kolejny dzień był również
pełen atrakcji. Ekomaniacy zwiedzili pierwszy sklep TESCO o
zerowej emisji dwutlenku węgla
i Wotum Safari Park z wieloma
przyjaznymi zwierzątkami.
Przez cały czas pobytu londyńska pogoda zrobiła miłą
niespodziankę i obdarowała
uczestników słońcem. Angielska
kuchnia przypadła wszystkim filmowcom do gustu. Podróżnicy z
bólem serca w czwartek wybrali
się na lotnisko Heathrow, by powrócić do swego codziennego
życia. Ekofanki Ania, Marlena,
Kamila, Natalia i ich opiekunka
Ludmiła Zdziennicka zakochały
się w Londynie i obiecały sobie,
że nie odwiedziły go ostatni raz.
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Rekordowy Sztumski Bieg Solidarności
XXI Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności okazał się pod każdy względem sukcesem. Zorganizowany dla uczczenia
220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i 10 rocznicy powstania powiatu sztumskiego przeszedł do historii jako
absolutnie rekordowy – wzięło w nim udział 908 uczestników.

Bieg główny zgromadził rekordową liczbę uczestników.

Gościem specjalnym był Tomasz Czubak, mistrz świata w sztafecie 4x400 m,
rekordzista Polski na tym dystansie, który
biegał z dziećmi, wręczał nagrody i był starterem. Podczas otwarcia imprezy starosta
sztumski Wojciech Cymerys uhonorował
sztafetę, która w 2001 roku pobiegła do
Warszawy z petycją utworzenia powiatu
sztumskiego. Jerzy Podolski, Andrzej
Belzyt, Marcin Kamiński otrzymali też z rąk
burmistrza Leszka Tabora medale„Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej”. Za nieobecnych
- Michała Mazerskiego i Łukasza Hebla
- odebrali je najbliżsi.
Imprezę rozpoczął marsz nordic walking, następnie odbyło się 10 biegów
towarzyszących w kategoriach od przedszkolaków do uczniów szkół gimnazjalnych.
Na starcie biegu głównego na dystansie 10
km stanęło 309 biegaczy, o ponad stu więcej niż w roku ubiegłym. Nowa trasa biegu
głównego prowadziła zmodernizowanym
bulwarem nad jeziorem oraz centrum
miasta. Faworyt - Marcin Chabowski (Flota
Gdynia), reprezentant kraju, aktualny mistrz
Polski w biegach przełajowych rywalizował
do samego końca z zawodnikami z Ukrainy.
Wygrał minimalnie z czasem 29.13 po bar-

Na starcie biegu w kategorii najmłodszych – przedszkolaków.

Nazwa zobowiązuje
Na tegorocznej imprezie nie było żadnego reprezentanta władz NSZZ Solidarność,
choć to przecież działacze związkowi byli pomysłodawcami i przez lata głównymi
organizatorami tej imprezy. Przedstawiciele kierownictwa przybyli za to następnego
dnia, by wziąć udział w pikiecie przeciwko likwidacji Szkoły Podstawowej w Piekle...
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Na podium triumfator biegu
- Marcin Chabowski z Floty Gdynia.

Starosta Wojciech Cymerys podziękował sztafecie, która 10 lat temu pobiegła z petycją do Warszawy.

Przedszkolaki na start
Dziewczęta: 1. Weronika Kamińska; 2. Magda Gierała; 3. Oliwia Kapszewicz; 4. Kinga
Rutkowska – wszystkie ze Sztumu; 5. Emilia Tofil - Gdynia; 6. Karolina Huzarska – Sztum.
Chłopcy: 1. Patryk Sajkowski – Malbork; 2. Igor Tyburski; 3. Kacper Kapszewicz; 4.
Maciej Mazerski; 5. Dominik Ostolski; 6. Gracjan Zachaczewski – wszyscy ze Sztumu.

Marsz z kijkami zainaugurował imprezę. Na zdjęciu uczestnicy w kategorii rekreacyjnej.

Tak pobiegli sztumianie
19 miejsce - Arkadiusz Piróg; 21. Zenon Kaszubowski, 24. Bogdan Cebula; 32. Rafał
Chętnik; 50. Arkadiusz Dobrenko; 51 Piotr Nowosielski; 52. Seweryn Jażdżewski; 53.
Zbigniew Szpajcher; 60. Krzysztof Grabowski; 65. Sławomir Rozemberg; 68. Andrzej
Łukomski; 70. Paweł Werra; 72. Leszek Tabor; 75. Grzegorz Pepliński; 83. Leszek Skoczyński; 85. Tomasz Kubacki; 88. Damian Zawadzki, 89. Jędrzej Chudzik; 90. Jakub Treć;
97. Lech Piotrowski, 98. Andrzej Babieczko; 109. Antoni Fila, 122. Andrzej Zembrzuski;
123. Marcin Klonowski; 130. Leon Treć; 137. Mieczysław Dobrenko; 156. Dawid Izdepski; 159. Jan Giembicki; 184. Mirosław Jurewicz; 190. Marcin Kamiński; 191. Michał
Skalmowski; 211. Wojciech Treć; 226. Wojciech Tryba; 233. Karolina Beger; 236. Marcin
Gałązka; 252. Andrzej Ludwik; 258. Tomasz Leszczyński; 282. Tomasz Duda; 284. Sławomir Wiechowski; 288. Jerzy Podolski; 291. Krzysztof Stobiecki; 300. Mirosław Podolski.

dzo ciekawej walce, wyprzedzając Witalija
Szafara (29.14) i Aleksandra Sitkowskiego
(29.18). Tak szybko w Sztumie jeszcze nikt
nie biegał!
W kategorii kobiet zwyciężyła ubiegłoroczna triumfatorka Olga KalendarowaOchal (Ukrainka mieszkająca w Bydgoszczy)
przed Oksaną Mielcajewą z Ukrainy i
Aleksandrą Dulibą z Białorusi. Najlepsza
z Polek, Dorota Pawłowska z Bratuszewa,
była czwarta.
Pierwszy raz od 20 lat w biegu nie
wystartował Bartosz Mazerski, który miał
zaplanowany start w maratonie w Bułgarii
w miejscowości Kowarna. W biegu udział
wzięło 38 sztumskich biegaczy, w tym tylko
jedna kobieta – Karolina Beger. A szkoda!
W marszu nordic walking wystartowało
25 zawodników w kategorii sportowej i
17 osób rekreacyjnie. Mieli do pokonania
dystans 3,3 km. Wśród pań zwyciężyła
Bożena Truchan-Bajer z Fromborka przed
sztumiankami - Ewą Zembrzuską i Ireną
Kołpak. Wśród panów zwyciężył Tomasz Kozakowski z Kwidzyna przed reprezentantem
Sztumu Mirosławem Anaczkowskim. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się
biegi dla dzieci, prawie setka zameldowała
się na mecie w kategorii przedszkolaków.
Impreza odbywała się pod hasłem
„Sport i muzyka”, a przygrywał zespół „MaJaż”. Były liczne atrakcje dla dzieci, bezpłatne
znakowanie rowerów przez funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Policji w Sztumie,
stoisko z profesjonalnym sprzętem sportowym Bortex z Redy, stoiska: gastronomiczne
– zajazdu Jonatan Czernin, bezpłatną kawę
fundowała„Idea Kaffe – Zdrowa Energia”, itd.
Mieliśmy wspaniałe święto zorganizowane przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy
Zantyr oraz Miasto i Gminę Sztum, przy
współudziale Starostwa Powiatowego w
Sztumie oraz Sztumskiego Centrum Kultury.
Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim, którzy mieli w imprezie swój
udział.
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Ze świata kajaków

Róża Banasik-Zarańska została wiceprezesem Komitetu Krajowego
Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska.
5-8 maja na torze regatowym poznańskiej Malty rozgrywane były zawody
I edycji Pucharu Świata w Kajakarstwie
Klasycznym. - Miałam zaszczyt znaleźć się
wśród ekipy sędziów międzynarodowych,
czuwających nad sprawnym przebiegiem
regat – mówi Róża Banasik-Zarańska. - Moje
obowiązki polegały na kontrolowaniu wagi
łodzi po zakończonym wyścigu. W żargonie
kajakowym mówimy po prostu: „Byłam na
wadze”. Wspólnie z kolegą z Wielkiej Brytanii

skontrolowaliśmy ok. 140 łódek dziennie.
Niestety, nie obyło się bez dyskwalifikacji
za niedowagę. M.in. doświadczył tego
zawodnik z Seszeli, który zapomniał o przymocowaniu obciążenia do kajaka.
W licznym międzynarodowym gronie
znalazło się 12 sędziów z Polski, w tym 3 z
województwa pomorskiego.
Po zakończeniu zawodów Pucharu
Świata odbyło się, także w Poznaniu, Europejskie Seminarium Kajakowe Olimpiad

Europejskie Seminarium Kajakowe Olimpiad Specjalnych.

Tajemnice Pionkoladii

Całe pokolenia wychowały się na tradycyjnych grach planszowych – warcabach,
szachach, czy chińczyku.
Jak wyglądają nowoczesne odmiany
gier? Na jakich zasadach się opierają?
Czy budzą takie same emocje jak niegdyś
chińczyk? Od kilku miesięcy próbuje to
przybliżyć sztumianom Klub Gier Planszowych Pionkolandia, który powstał w styczniu tego roku przy Szkole Podstawowej

nr 2 w Sztumie z inicjatywy nauczycieli
- Sławomira Wiechowskiego oraz Marleny
Nowosielskiej. Cotygodniowe spotkania
z grami cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a liczba zarażonych pasją
grania rośnie z tygodnia na tydzień. W
obecnej chwili grono grających liczy prawie 50 osób, wśród
których znajdują się
uczniowie, ich rodzice, nauczyciele
oraz osoby zaprzyjaźnione ze szkołą.
W czasie dwugodzinnych spotkań,
prowadzonych raz
w tygodniu w SP nr
2, klubowicze poznają zasady i taktykę
nowoczesnych gier
planszowych oraz
Zajęcia w klubie gier Pionkolandia. prowadzą rozgrywki.

Specjalnych, w którym uczestniczyli zainteresowani rozwijaniem tej dyscypliny wśród
osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Przybyli trenerzy z Malty, Finlandii, Wielkiej
Brytanii, Irlandii, Grecji, Niemiec i Polski.
- Prowadziłam zajęcia teoretyczne i
praktyczne – dodaje Róża Banasik-Zarańska.
- Wymiana doświadczeń z pracy z osobami
niepełnosprawnymi, poszerzenie wiedzy na
temat kajakarstwa oraz organizacji regat - to
główne cele seminarium.
Muszę dodać, że uczestnicy byli pod
wrażeniem tego, co zobaczyli na torze
regatowym Malta. Zwłaszcza urządzenia
do obsługi zawodów, które mieli okazję
zobaczyć podczas zwiedzania wieży sędziowskiej. Mogli także spróbować swoich
sił na torze regatowym.
- Jako prowadząca seminarium jestem
bardzo usatysfakcjonowana jego przebiegiem i mam nadzieję, że jego efektem
będzie rozwój kajakarstwa dla osób niepełnosprawnych.
Być może na fali sukcesu seminarium
zostałam wybrana wiceprezesem ds. sportu Komitetu Krajowego Stowarzyszenia
Olimpiady Specjalne Polska, którego walny
zjazd odbył się w Warszawie. Cieszy mnie,
że przedstawiciele z całej Polski docenili
działania naszego oddziału i powierzyli mi
tak ważną funkcję.

Nie takie bezbronne
W kwietniu i maju w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej
nr 2 w Sztumie prowadzony był kurs
samoobrony dla kobiet, zorganizowany
przez sztumski Urząd Miasta i Gminy.

Zajęcia odbywały się w każdą środę
od 17 do 18.30 i cieszyły się sporym powodzeniem.
- Uczyłyśmy się, jak uniknąć ataku oraz
jak się przed nim obronić – mówi jedna z
pań. – Mam nadzieję, że nigdy nie będę
musiała korzystać z nabytych umiejętności. Raczej chodziło mi o poprawienie
kondycji.

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

