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Plażowanie czas zacząć
25 czerwca, w sobotę, zostały otwarte plaża i kąpielisko miejskie.

Rozkopane centrum
Mieszkańcy mogą spodziewać się coraz
większych utrudnień komunikacyjnych w
centrum Sztumu. Jest to związane z trwającą rewitalizacją tej części miasta. Firma,
która wygrała przetarg na te prace, kończy
roboty na Bulwarze Zamkowym nad Jeziorem Sztumskim i przenosi pracowników
oraz sprzęt do centrum.
Nastąpi, niestety, kumulacja różnych
niedogodności. Wynikają one z tego, że
firma ma kłopoty z realizacją przedłożonego gminie harmonogramu wykonywania
robót. W urzędzie gminy właściciel przedsiębiorstwa deklarował, że zaległości te
zostaną nadrobione, a termin zakończenia
prac (kwiecień 2012 r.), nie jest zagrożony.
Większe tempo, przy szerokim zakresie
prac, odczują mieszkańcy. Już teraz uliczki
w centrum miasta zostały w wielu miejscach
rozkopane, bo są wymieniane sieci gazowe,
energetyczne, telekomunikacyjne. Utrudnia
to przejazd i dojazd do posesji, sklepików,
zakładów usługowych zlokalizowanych w
tej części miasta. Centrum miasta nie można
zamknąć na czas budowy. Prace te muszą
się toczyć równolegle z życiem miasta.

Kapitan Morawski
Popularne „łazienki” radykalnie poprawiły swoją urodę, choć zachowały
przy tym dawny klimat. Nowe pomosty,
w tym pływające, więcej miejsca do kąpieli, wypożyczalnia sprzętu wodnego,
estetyczne toalety – to część zmian. Na
tym nie koniec. Przygotowany jest projekt
na modernizację budynku przy plaży.
Administratorem obiektu jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
W dniu otwarcia prawdziwie letnia
pogoda, niestety, nie dopisała. Nastroje

poprawiały jednak imprezy przygotowane przez Sztumskie Centrum Kultury.
Dyrektor Adam Karaś obiecuje, że to nie
były ostatnie tego lata na plaży...
Trzeba się cieszyć z tej nowej inwestycji i o nią dbać. Dlatego martwią wszelkie
akty wandalizmu, nie tylko na kąpielisku,
ale i na Bulwarze Zamkowym. Nie pomogą zainstalowane kamery, patrole straży
miejskiej i policji, jeśli będzie społeczne
przyzwolenie na przejawy chuligaństwa.
Fotoreportaż s. 9

Czy wśród ofiar zbrodni katyńskiej był
urodzony w Sztumie Bolesław Morawski, kapitan piechoty Wojska Polskiego? Jego nazwisko nie widnieje na żadnej z oficjalnych
list. Żona Melania była jednak przekonana,
że właśnie tam zginął...
W latach 50. ub. wieku, jak relikwię przechowywała wydaną w Londynie publikację
z prawdą o Katyniu. Groziły za to sankcje, z
więzieniem włącznie. Po wojnie zamieszkała
w rodzinnym domu męża, przy ul. Jagiełły.
Zmarła w 1982 roku, w wyniku powikłań po
pożarze, jaki wybuchł w mieszkaniu...
Czytaj w następnym numerze
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W SKRÓCIE Lepiej przedmioty ścisłe
ZBIÓRKA zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywała się przez dwa dni pod koniec
maja. W wybranych miejscach
bezpłatnie odbierano go od mieszkańców miasta oraz gminy. Efekt
to ponad 3,5 tony elektrośmieci,
które zostały przekazane do zakładu przetwarzania odpadów.
WIATY przystankowe zamontowano w Nowej Wsi, Czerninie,
Gościszewie, Sztumskiej Wsi - ul.
Domańskiego i przy ulicy Mickiewicza w Sztumie.
PO KONKURSACH na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
w Czerninie powołano Bożenę
Andrzejewską, a Zespołu Szkół w
Gościszewie Magdalenę Zimińską.
O WPISANIE GIMNAZJUM do
ewidencji niepublicznych szkół
i placówek prowadzonej przez
Miasto i Gminę Sztum zwróciła się
Spółdzielnia Edukacyjna „P-TKM”
w Sztumie. Wniosek spełnił wymagania formalne i 3 czerwca
dokonano wpisu. Data rozpoczęcia działalności dydaktycznej przez
Niepubliczne Gimnazjum została
określona na 1 września br.
PARAFIA Rzymsko-Katolicka
p.w. św. Anny w Sztumie złożyła
wniosek o dotację na przeprowadzenie prac konserwatorskich
w kościele poewangelickim p.w.
Wspomożenia Wiernych na placu
Wolności. Zakres robót obejmuje
remont i osuszenie murów z odprowadzeniem wód opadowych.
Przyznano kwotę 49 850,36 zł
zgodnie z Uchwały Rady Miejskiej
nr XX/139/08 z 31 stycznia 2008 r. w
sprawie udzielania dotacji celowej
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków.

Osuszanie murów

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku opublikowała wstępne raporty o wynikach
sprawdzianu klas VI oraz egzaminu gimnazjalnego, przeprowadzonych w kwietniu.
Jak wypadły u nas?
Z terenu Miasta i Gminy
Sztum do sprawdzianu przystąpiło 186 uczniów klas VI szkół
podstawowych, a do zdobycia
było 40 punktów. Średni wynik punktowy szkół w województwie pomorskim wyniósł
24,2. Szkoły prowadzone przez
gminę Sztum uzyskały wynik
równy średniej powiatowej 23,9 punktów, który uplasował
powiat sztumski na 6 miejscu
pośród powiatów województwa
pomorskiego. Przy czym należy
zaznaczyć, że na rezultat gminy
Sztum, składa się również wynik
14,92 osiągnięty przez Szkołę
Podstawową dla Dorosłych,
funkcjonującą przy Zakładzie
Karnym w Sztumie.
Zadowolenia nie kryje
Agnieszka Bogucka, zastępca
dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 2 w Sztumie.
– Tegoroczny sprawdzian
szóstoklasisty, do którego przystąpiło 107 uczniów wypadł
naprawdę dobrze. Średni wynik
szkoły 25,64 jest znacznie wyższy od średniej wojewódzkiej.
Sukcesu należy upatrywać w
różnych aspektach życia szkolnego, niewątpliwie pomogły
działania prowadzone w projekcie „Równy start w przyszłość”,
realizowanym przez gminę
Sztum: uczniowie brali udział
w zajęciach pozalekcyjnych,
konkursach oraz wyjazdach edukacyjnych. Należy zaznaczyć, że
szkoły corocznie analizują wyniki
sprawdzianów. Wnioski z analizy
są uwzględniane przy tworzeniu
planów naprawczych, które są
wdrażane podczas zajęć, a to
również przyczynia się do wzrostów efektów kształcenia.
Mimo że analizuje się wyniki
klas szóstych, należy wspomnieć
o pewnym ciągu edukacyjnym.
Już od klasy II szkoły podstawowej badamy edukacyjne
osiągnięcia uczniów (np. technikę i tempo czytania, biegłość
liczenia), które przekładają się

Średni wynik egzaminu sztumskich gimnazjalistów w części
matematyczno-przyrodniczej wyniósł 23,55 i był lepszy od przeciętnej
wojewódzkiej - 22,90. Na zdjęciu: Gimnazjaliści ze świadectwami.

na planowanie pracy w klasach
starszych. Dbamy też, aby rodzice otrzymywali informacje
zwrotne, przecież są naszymi
partnerami w wychowaniu dzieci. Mamy wspólny cel... Aby każde dziecko napisało sprawdzian
na 40 punktów.
Natomiast w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego średni wynik punktowy szkół
w województwie pomorskim
wyniósł 23,4. Uczniowie gminy
Sztum uzyskali wynik 23,1 pkt.,
znacznie wyższy od średniej
powiatowej, która w tym roku
szkolnym wyniosła 20,81.
W części matematycznoprzyrodniczej sztumskim gimnazjalistom poszło jeszcze lepiej.
Średni wynik gminy Sztum wyniósł 23,55 i był wyższy zarówno
od wyniku powiatu - 21,02 oraz
średniej wojewódzkiej - 22,90.
Najlepsze wyniki osiągnęli
uczniowie zdający egzamin z
języka niemieckiego. Średni
wynik gminy Sztum wyniósł
29,21 (dla porównania: powiat
sztumski 27,04, województwo
pomorskie 25,83). Na sukces
gminy ogromny wpływ miały
wyniki uczniów Gimnazjum nr
2 w Czerninie, którzy uzyskali
średni wynik 33,19 pkt.

- Uczniowie Gimnazjum w
Czerninie już od kilku lat osiągają wysokie wyniki – informuje
dyrektor Bożena Andrzejewska. – Sądzę, że duży wpływ
na efekty kształcenia ma to, że
zajęcia z języka niemieckiego w
Zespole Szkół w Czerninie już od
IV klasy szkoły podstawowej do
ukończenia III klasy gimnazjum
prowadzi ten sam nauczyciel.
W 2006 r. na wniosek burmistrza Wydział Badań i Analiz
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku opracował
„Raport z badania uwarunkowań wyników egzaminu gimnazjalnego w powiecie sztumskim”.
Wnioski z badań są przez gminę
realizowane m.in. poprzez upowszechnianie edukacji przedszkolnej, realizacje programów
edukacyjnych i poprawę bazy
dydaktyczno-wychowawczej.
Obecnie trwają prace nad
programem wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów. W jego
ramach będą mogli otrzymać
stypendium za wysokie wyniki
w nauce. Celem będzie nie
tylko promowanie uczniów
szczególnie uzdolnionych, ale
przede wszystkim wspieranie i
prowadzenie działań na rzecz
podnoszenia wyników w nauce.
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Jednomyślna ocena pracy
Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej radni jednomyślnie udzielili mi
absolutorium z wykonania budżetu za 2010 rok.
Wbrew pozorom była to bardzo ważna
sprawa, można nawet powiedzieć, że zasadnicza w pracy samorządu. Dotyczy bowiem
oceny wywiązania się organu wykonawczego, jakim jest burmistrz, z obowiązku
prawidłowego prowadzenia gospodarki
finansowej gminy.
Wielość różnych potrzeb zgłaszanych
przez mieszkańców, konieczność prowadzenia wielu inwestycji, zapewnienie
środków na funkcjonowanie instytucji
gminnych, obsługujących lokalną społeczność trzeba dopasować do możliwości finansowych gminy tak, aby wszystkie z tego
tytułu zobowiązania były uregulowane, a
decyzje radnych wykonane.
Udzielając absolutorium radni potwierdzili, że środki publiczne, będące w dyspozycji sztumskiego samorząd, są w dobrych
rękach – burmistrza i wielu urzędników,
biorących udział w wydatkach gminy, ale
też i pilnujących jej dochodów.
W 2010 roku dochody wyniosły 45 mln
352 tys. 409 zł (to jest 101,3 proc. zaplanowanych), a wydatki 56 mln 534 tys. 600 zł
(88,7 proc. planu).
Wyższe dochody to dobra informacja świadczy o tym, że nic groźnego nie dzieje
się w naszej lokalnej gospodarce.

Niższe wydatki wynikają z rytmu realizacji inwestycji: z powodu procedur
przetargowych, zmian harmonogramu, nie
wydatkowano wszystkich zaplanowanych
na to pieniędzy. Niższe wydatki wynikały
także z szukania oszczędności.
Gmina na bieżąco reguluje swoje
należności, a wszystko, co zaplanowano,
zrealizowano. Gmina udzieliła także w 2010
roku wsparcia innym, np. powiatowi sztumskiemu na modernizację dróg lokalnych.

Monitoring plaży miejskiej i Bulwaru Zamkowego ma służyć poprawie
bezpieczeństwa mieszkańców.

Wymowny obrazek utrwalony przez kamerę
monitoringu.

Najbardziej miarodajne w ocenie wykonania budżetu z 2010 roku są opinie
radnych oraz instytucji kontrolujących samorząd. Bardzo się cieszę, że radni nie mieli
zasadniczych zastrzeżeń do wykonanego
budżetu, Komisja Rewizyjna sformułowała
dla Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywną opinię, a radnym przedstawiła na sesji
projekt uchwały o udzielenie absolutorium.
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Gdańsku potwierdziła opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, że burmistrz, realizując
zadania związane z wykonywaniem budżetu, kierował się legalnością, rzetelnością,
dbał o pozyskiwanie dochodów, a wydatki
realizował oszczędnie i celowo.
Burmistrz Sztumu Leszek Tabor

Udzielając absolutorium radni potwierdzili, że środki publiczne, będące w dyspozycji sztumskiego
samorządu, są w dobrych rękach.

Kamery na służbie
Burmistrz Leszek Tabor spotykał się z
młodzieżą sztumskich szkół. Była to swoista lekcja poglądowa. Pokazywał zdjęcia z
kamer monitoringu, na których utrwalone
zostały różne naganne zachowania - np.
picie alkoholu w miejscach publicznych
(także przez nieletnich), czy używanie
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sprzętu na placach zabaw niezgodnie z ich
przeznaczeniem.
Kroniki policyjne odnotowują kolejne
ujawnione dzięki kamerom wykroczenia,
zakończone mandatami. W weekendy
wspólne służby patrolowe z policją mają
strażnicy miejscy. Straż Miejska przypomina, że za spożywanie alkoholu na terenie
bulwaru i terenie przyległym - w myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości - mandat
karny wynosi 100 zł i nie będzie stosować
za to wykroczenie pouczeń.
Monitoring nie jest cudownym lekarstwem na porządek i bezpieczeństwo w
mieście. To raczej wymóg naszych czasów
i jedno z narzędzi. Stąd apel do mieszkańców, by zgłaszali wszelkie nieprawidłowości,
akty wandalizmu i naganne zachowania
pod nr. alarmowy policji 997 lub 112, lub
straży miejskiej - 601 218 587. Zapewnia się
wszystkim pełną anonimowość.

Mało o gminie?
Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że
odczuwają niedosyt szczegółowych
wiadomości o życiu naszej gminy.

Systematycznie publikuje je lokalny
dodatek do „Polski Dziennika Bałtyckiego” – „Powiśle”. Samorząd wydaje
systematycznie biuletyn, dostępny w
różnych sklepach, urzędzie gminy, w
szkołach i różnych instytucjach oraz
na stronie internetowej miasta - www.
sztum.pl. Tam także znajduje się dużo
wiadomości i dokumentów dotyczących
samorządu, m.in. protokoły z sesji obrad
Rady Miejskiej oraz obszerne informacje
z działalności burmistrza i podległych
jednostek. W gminie funkcjonuje wiele
portali społecznościowych, założonych
przez osoby prywatne i stowarzyszenia,
np. www.sztum.info.pl, www.lkszantyr.
sztum.net, www.olimpia.pl. Warto dodać, że redagujący te właśnie strony
zostali niedawno nagrodzeni przez
burmistrza.
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Miasto laboratorium idei?
18 czerwca odbyła się w Sztumie druga sesja III międzynarodowej konferencji
poświęconej społecznej odpowiedzialności organizacji.
Współorganizatorem i gospodarzem
- obok Uniwersytetu Katolickiego w Ružomberku, Szkoły Wyższej im. Bogdana
Jańskiego - Wydział Zamiejscowy w Elblągu, Akademii Morskiej w Gdyni – Katedra
Zarządzania, Muzeum Zamkowego w
Malborku - było miasto i gmina Sztum.
Sztumską konferencję otworzył przewodniczący Rady Miejskiej Czesław
Oleksiak. Uczestniczyli w niej pracownicy
naukowi uczelni wyższych oraz przedstawiciele miasta i gminy.
Celem konferencji zatytułowanej „Samorząd – przedsiębiorczość - nauka” były
m.in.: identyfikacja wzajemnych potrzeb
i oczekiwań względem siebie poszczególnych uczestników (samorządu, uczelni,

przedsiębiorstw, instytucji otoczenia
publicznego, innych interesariuszy); identyfikacja i uruchomienie potencjału rozwojowego (możliwości) każdego z uczestników; wypracowanie strategii komunikowania się; stworzenie mechanizmów i
zasad współpracy; uruchomienie procesu
partnerskiego współdziałania między
uczestnikami na rzecz budowania pozycji
konkurencyjnej gminy (jako wspólnego
terytorium działania wszystkich stron); wymiana międzynarodowych doświadczeń.
Na konferencji uczestnicy sformułowali wiele tez. M.in. ks. dr Andrzej Kilanowski: Jakie jest źródło najbardziej pierwotne
odpowiedzialności człowieka w wyznaczaniu norm społecznych? Nie można mówi

Konferencji przewodniczył dr inż. Zygmunt Mietlewski, jeden z jej pomysłodawców.

Na pierwszy ogień
18 czerwca odbył się Miejsko-Gminny Zjazd Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Sztumie.
Zjazd był zwieńczeniem kampanii
sprawozdawczo-wyborczej w OSP, działających na terenie gminy. Uczestniczyli
w nim przedstawiciele z poszczególnych
jednostek do władz gminnych związku
OSP i delegaci. Czesław Oleksiak, przewodniczący Rady Miejskiej, podziękował
strażakom ochotnikom za ich zaangażowanie i bezinteresowny trud. Zapewnił,
że straże zawsze mogą liczyć na pomoc
samorządu.
Sprawozdanie z pięcioletniej działalności złożył prezes ustępującego
zarządu, Leszek Tabor. Podczas dyskusji
druhowie poruszali sprawy gotowości
bojowej jednostek, ich wyszkolenie oraz

ć o odpowiedzialności społecznej biznesu
bez odpowiedzialności jednostki? Niebezpieczeństwo działań PR w kontekście
odpowiedzialności społecznej biznesu
bez pokrycia w praktyce firmy i przedsiębiorstwa? Ponadto burmistrz Leszek Tabor
sformułował problem badawczy w postaci
pytania: „Jak wzmocnić kapitał społeczny
w organizacji?”.
Zwrócono również uwagę na to, jak
wzmocnić kompetencje pracowników
socjalnych (zespół roboczy dr Katarzyny
Szelągowskiej-Rudzkiej, w którym udział
brały dyrektor MGOPS Sylwia Mackiewicz
oraz Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor
Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty oraz
goście ze Słowacji.
Zastanawiano się również nad tym,
dlaczego więcej dzieli interesariuszy: samorząd – przedsiębiorcę -naukę niż łączy?
(zespół roboczy dr Edyty Spodarczyk).
Jednym z najważniejszych rezultatów
konferencji była deklaracja uczestniczących w niej podmiotów do wypracowania
wspólnej strategii zarządzania społeczną
odpowiedzialnością w organizacji. Rozważano i zadeklarowano podjęcie pracy
nad utworzeniem Międzynarodowego
Centrum Społecznej Odpowiedzialności,
w którym miasto i gmina Sztum pełniłaby
rolę laboratorium idei, koncepcji związanych ze Społeczną Odpowiedzialnością
Organizacji.
Konferencji przewodniczył dr inż. Zygmunt Mietlewski, jeden z jej pomysłodawców, obok ks. prof. Jacka Neumanna
ze Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego
Wydziału Zamiejscowego w Elblągu oraz
prof. Cyryla Hisema z Uniwersytetu Katolickiego w Ružomberku.
wyposażenie w sprzęt gaśniczy. Omówiono również działalność młodzieżowych
drużyn pożarniczych.
Pozytywnie oceniono kadencję ustępującego zarządu i wybrano nowe władze. Funkcję prezesa jednogłośnie powierzono ponownie Leszkowi Taborowi.
Wiceprezesami wybrano Piotra Steinigera (OSP Postolin) i Jerzego Patrona (OSP
Nowa Wieś). Janusz Leszczewski (OSP
Gościszewo) został sekretarzem, a skarbnikiem Paweł Krauze (OSP Biała Góra).
Członkami zarządu: Zygmunt Smolinski,
Grzegorz Ołdak, Tomasz Nowak, Mirosław Foltyński i Tomasz Szlacht.
Komisja rewizyjna będzie w tej kadencji działała w składzie: Jan Kucharski,
Dariusz Złoch i Józef Paduch.
Mandaty do władz powiatowych
związku OSP otrzymali: Leszek Tabor,
Piotr Steiniger, Marcin Steiniger, Paweł
Krauze, Zbigniew Krupa i Dariusz Złoch.
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Nasze jezioro – nasza sprawa
Sztumscy gimnazjaliści wzięli udział w konkursie pod tym właśnie hasłem, ogłoszonym
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Jego celem jest zwrócenie uwagi społeczności lokalnych na stan jezior oraz
zainicjowanie działań prowadzących do
poprawy czystości i funkcjonowania ekosystemów wodnych.
- Skorzystaliśmy z zaproszenia– mówi
Anna Zdziennicka, koordynatorka projektu, nauczycielka ze sztumskiego gimnazjum. - Warunkiem uczestnictwa było
wypełnienie karty zadania konkursowego,
która zawierała dane dotyczące Jeziora Zajezierskiego, m.in. informacje o turystycznym/
rekreacyjnym użytkowaniu, stanie czystości,
faunie i florze. Należało również zaplanować
działania i przedsięwzięcia młodzieży gimnazjalnej w projekcie.
Przedsięwzięcia młodzieży mają na celu
kształtowanie świadomości ekologicznej
wśród mieszkańców Sztumu, rówieśników
i dzieci. Mamy nadzieję, że przyniesie to
efekty w kształtowaniu ich poglądów na
ekologię i ochronę środowiska oraz rozwijać będzie zachowania polegające na
współodpowiedzialności za stan czystości
naszego jeziora.
Projekt sztumskich gimnazjalistów
„Nasze jezioro i my” obejmował m.in. takie

Badanie parametrów wody.

zadania, jak: ankieta uliczna, lokalizacja dzikich wysypisk śmieci, nielegalnych zrzutów
ścieków, uprzątnięcie brzegów jeziora, określenie parametrów fizycznych i chemiczne
badanie wody, przygotowanie ulotki dla
mieszkańców Sztumu o eutrofizacji jeziora,
warsztaty pod hasłem „Tajemnice kropli
wody” dla dzieci z przedszkola.
- Konkurs na projekt rozstrzygnięto w
lutym 2011 roku. Na jego realizację Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku przeznaczył
dla naszej szkoły 10 tysięcy złotych – dodaje
Anna Zdziennicka.

Pomorski wychowawca roku
Sławomir Wiechowski, nauczyciel ze
sztumskiej „dwójki” w głosowaniu Czytelników „Polski – Dziennika Bałtyckiego” w
konkursie „Wychowawca roku 2011” nie
miał sobie równych w województwie i
zebrał ponad 2,9 tys. głosów. Dzięki temu
został pomorskim laureatem.
Pan Sławomir, oprócz nagrody, jaką
jest sfinansowanie inicjatywy wychowawczej dla uczniów i rodziców, wraz z najlepszymi wychowawcami z pozostałych
województw wziął też udział w uroczystej
gali, która odbyła się 14 czerwca w Pałacu
Prezydenckim w Warszawie.

Historia Powiśla bez tajemnic
W Liczu odbył się już po raz 10. międzywojewódzki konkurs historyczny „Powiśle
i Kwidzyn w dwudziestoleciu międzywojennym”. Gimnazjaliści z Czernina wykazali
się wiedzą, zarówno w części pisemnej,
jak i ustnej konkursu. I dopiero dogrywki
zdecydowały o kolejności miejsc. Tytuł

laureata wywalczył Dawid Teska, o 1
punkt mniej zdobył Kamil Sosnowski, a
Andrzej Krupa ostatecznie uplasował się
na 4. miejscu. Część pisemną Kamil napisał
bezbłędnie. Brawo!
Cieszymy się, że uczniowie tak bardzo
interesują się dziejami „małej ojczyzny”.

5

Aktywiści prezydencji
Jak już informowaliśmy w majowym
biuletynie, dwie grupy dziewcząt z gimnazjum w Sztumie realizują projekt „Młodzi
Aktywiści Prezydencji”. Ich zadaniem było
znalezienie inwestycji realizowanych dzięki
unijnemu wsparciu oraz szukały produktów
i osób, którymi się możemy pochwalić.
17 czerwca grupa wzięła udział w Festiwalu Internetowym z udziałem młodzieży
węgierskiej. Pracownia informatyczna
zamieniła się w sztab programu MAP.
Dziewczęta miały do wykonania kilka zadań.
Musiały na bieżąco dokonywać wpisów do
„Gazety Festiwalowej”, brały udział w konkursie wiedzy o UE, prezydencji węgierskiej i
nadchodzącej polskiej. Rozmowy odbywały
się po angielsku.
- Nasza grupa została zaproszona na
podsumowanie projektu do Kancelarii Prezydenta RP na 29 czerwca. Znaleźliśmy się w
gronie 7 innych szkół - dodaje nauczycielka
Eleonora Karzarnowicz.

Znają zamki
Michał Sztandarski (SP Czernin) i
Agata Olszewska (Gimnazjum Sztum)
uczestniczyli w finale konkursu wiedzy o
zamkach gotyckich, który zorganizowano
w Malborku. Tym razem uczestnicy musieli
wykazać się znajomością 16 warowni. Nasi
reprezentanci spisali się znakomicie – Agata
i Michał wywalczyli dla gminy 2. miejsce.

Szkoła Humanitarna
W Bydgoszczy odbyło się podsumowanie projektu Szkoły Humanitarnej, który
realizowały dziewczęta ze Szkolnego Klubu
Humanitarnego Gimnazjum nr 1 w Sztumie.
W uroczystości brali udział przedstawiciele
12 szkół z północnej Polski. Uczestnicy
wzięli udział w warsztatach i zajęciach
integracyjnych. Szkoły przedstawiły swoje
główne akcje i ich cele. Nasze gimnazjalistki
referowały problem „Edukacja w krajach
Południa”. Większość szkół zajmowała się
brakiem dostępu do wody pitnej.
Oto skład zespołu, który zdobył tytuł
„Szkoły Humanitarnej”: Joanna Dulska, Karolina Detmer, Paulina Janiszewska, Roksana Kolaty, Zofia Jankowska, Maja Kida,
Sandra Gancarz, Weronika Jaworska,
Katarzyna Litwin, Iga Strymecka, Olimpia
Kondratowicz, Karolina Smolińska, Anastazja Stolarz, Dorota Klein, Agnieszka
Kęsicka, Nikola i Klaudia Grubeckie. W nowym roku szkolnym planujemy zajęcie się
tematyką uchodźców lub sprawiedliwym
handlem. Mieszkańcy mogą nas spotkać
na Dniach Ziemi Sztumskiej, gdy będziemy
propagować akcje PAH.
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Po prostu - mówisz i masz...

jącej w nim Ewie Rakowskiej. Z uśmiechem
wspominają, z jaką tremą obserwowały
pierwsze takie zawody, zazdroszcząc po
Na spotkanie z paniami czernińskiego Koła Gospodyń Wiejskich najlepiej umówić cichu innym ekipom, albo to, jaką radością
dla nich było zdobycie nagrody w gminnym
się za pośrednictwem ich menedżera. Nie dlatego, że takie wielkie gwiazdy, ale
konkursie na przygotowanie potraw bożopo prostu są ciągle zajęte.
narodzeniowych...
Sprawdzonym menedżerem jest Ka- mówią o sobie - „chce się chcieć”, założyło
Nie denerwują się, gdy ktoś nazwie je,
zimierz Barański, sołtys i radny. Ale w akurat Koło Gospodyń Wiejskich działające nieopatrznie, specjalistkami od najsmadziałaniach wspierają panie z KGW także przy kółkach rolniczych? Nie przejęły się kowitszych pierogów. I tak nie dadzą się
inni panowie.
złośliwymi dowcipami (Co to jest: tańczy, zapędzić tylko do garów. Dowód? Choćby
Na rozmowę (w trakcie zajęć - o czym śpiewa, recytuje...) , ani tym, że idee takiej to, że z KGW wypączkowało stowarzyszenie
zostałem lojalnie uprzedzony...) zostałem aktywności w pierwszych latach demokra- Aktywny Czernin.
umówiony w czernińskiej kwiaciar- W kole mamy 25 członkiń,
ni, która jest punktem kontaktodziała aktywnie 15 - mówi Danuta
wym dla KGW. Tam można spotkać
Barańska. - Zadań mamy coraz więprzewodniczącą.
cej, a przecież często dochodzą do
- Właśnie musieliśmy zrezygnotego jeszcze obowiązki zawodowe,
wać z udziału w ważnej imprezie mamy rodziny... Przydałoby się nam
mówi szefowa koła Danuta Barańnie tylko wsparcie ze strony młodska. - Zrobiłyśmy to z przykrością,
szych pań, ale także tych mieszkająale kalendarz był wypełniony, a
cych w okolicznych wioskach.
tydzień ma tylko siedem dni...
- A z tym wiecznym zalataniem
to jest trochę tak - dodaje Danuta
Tańczy, śpiewa i recytuje
Zwolenkiewicz. - Miałam w szkole
Koło Gospodyń Wiejskich zobardzo aktywnego ucznia. Należał
stało zarejestrowane w 2004 roku.
do dwóch kółek zainteresowań,
Wcześniej sołtys Kazimierz Barański
Nie denerwują się, gdy ktoś nazwie je nieopatrznie, specjalistkami od
spotykał się z opiniami, że w Czer- najsmakowitszych pierogów. I tak nie dadzą się zapędzić tylko do garów. zapisał się i do trzeciego. Skoro
mam czas na dwa, to znajdę i na
ninie niewiele się nie dzieje, warto
byłoby ożywić tę ni to wieś, ni to miasteczko, tycznej Polski ośmieszano i uznawano jako to kolejne. Byli jednak i tacy, którzy nie
zintegrować miejscowe środowisko. Ludzie „peerelowski przeżytek”. Uznały jednak, że znajdowali czasu na nic.
- Lubimy robić, to co robimy – dodają
trafili tu kiedyś z bardzo różnych stron, głów- to dobre pole organizacyjne dla ich spontazgodnie panie. Rekompensatą za ich aktywnie ściągnięci do pracy w Kombinacie Rol- nicznej aktywności.
ność były nagrody, wyjazdy zagraniczne, czy
nym Powiśle. Ta mozaika - wdzięczy temat
Od zera do...
dla socjologa - do dziś taką pozostała, nie
W Czerninie nie działało wcześniej KGW, relaks w SPA. Nie chcą jednak spocząć na
laurach, szukają nowych inspiracji, chcą wyma się co łudzić. Ale pomysł nawiązania do zaczynały więc od zera.
tradycji regionalnych Powiśla dla kilkunastu
- Moja mama była długoletnią prze- mieniać się doświadczeniami z innymi kołami.
A wracając jeszcze do wygranego
pań okazał się strzałem w dziesiątkę. Kiedy wodniczącą koła gospodyń - opowiada
niedawno otrzymały dyplom za zajęcie Danuta Barańska. - Miała kłopoty z władzą, turnieju KGW w Żukowie. Jego tradycją
pierwszego miejsca w wojewódzkim tur- gdy postawili we wsi nocą bez zezwolenia jest to, że zwycięskie koło organizuje taką
nieju Kół Gospodyń Wiejskich i przeczytały kapliczkę, albo zbierali fundusze na budowę rywalizację za rok u siebie. Jednak po
na nim, że krzewią kulturę... kaszubską, były remizy i musieli obejść przepisy o sprzedaży wygranej czerninianek odstąpiono od tej
dobrej tradycji. Czyżby granica wojewódzka
tym niepocieszone. Bo przecież one są z Po- alkoholu na zabawie...
wiśla. I te tradycje starają się rozwijać. Takim
Dziś są najlepszym KGW w wojewódz- kończyła się na Kaszubach i Kociewiu? - Bęzewnętrznym tego przejawem są powiślań- twie. Na youtubie umieściły zabawny skecz, dziemy starały się o organizację tej imprezy
skie stroje ludowe, w których występują na który pokazały na zwycięskim turnieju w w Sztumie - dodają.
Czy zatem spełni się kolejna obowiąimprezach. Uszyły je i ozdobiły haftem same. Żukowie. Po prostu aktorki profesjonalistki.
Sponsorów znalazły na buty i materiał.
A początki były skromne. Brały przykład z zująca w kole zasada: „Mówisz - masz”?
Dlaczego kilkanaście pań, którym – jak koła w Koślince, dużo zawdzięczały działa- Wypada tego życzyć.

Zmagania z ortografią
W Zespole Szkół w Czerninie odbył się już po raz trzeci
Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla klas IV-VI.
W tym roku do rywalizacji przystąpili uczniowie ze szkół w
Cieszymowie, Czerninie, Gościszewie, Mikołajek Pomorskich
oraz Starym Dzierzgoniu. Testy, które zostały przygotowane
przez Łucję Łaszkiewicz, nauczycielkę języka polskiego ZS w
Czerninie, okazały się dla niektórych łatwe, bo rozwiązali je już
po 30 minutach. Niektórym sprawiły jednak wiele kłopotów.

W kategorii klasy IV 1. miejsce zajął Michał Kiełkowski, SP
Gościszewo, 2. - Jerzy Grążawski, SP Stary Dzierzgoń, 3. - Klaudia Dulska, SP Mikołajki Pomorskie.
Wśród uczniów klas V 1. miejsce zajęła Daria Kreber, SP
Cieszymowo, 2. miejsce zajęli Amanda Kowalska, SP Stary
Dzierzgoń i Marcin Szota, SP Mikołajki Pomorskie, 3. miejsce
zajął Piotr Złoch, SP Gościszewo.
Natomiast rywalizację wśród uczniów klas VI wygrał Mirosław Kruszyński, SP Cieszymowo, 2. miejsce zajęła Marlena
Jędrzejak, SP Stary Dzierzgoń, 3. miejsce wywalczyli Dawid
Dudziński, SP Mikołajki Pomorskie i Michał Sztandarski, SP
Czernin.
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Maluchy opuściły akademię
Dla uczestniczących w projekcie „Akademia Malucha - zajęcia ogólnorozwojowe
z elementami edukacji regionalnej dla dzieci z terenu gminy Sztum”, realizowanym przez
Sztumskie Towarzystwo Oświatowe, przygotowano w ostatnim miesiącu szereg atrakcji.

Dzieci już tęsknią za kolejną edycją ciekawych zajęć w ramach Akademii.

Maluchy uczestniczyły w
zajęciach przeprowadzonych
przez Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej na dziedzińcu
sztumskiego zamku. Ogromnych wrażeń najmłodszym
dostarczył specjalnie dla nich
przygotowany pokaz walki
oraz inscenizacja przedstawiająca życie średniowiecznych
rycerzy. Dzieci miały również
okazję nauczyć się średniowiecznego tańca oraz zwiedzić sale zamkowe, m.in. zbrojownię, gdzie miały możliwość
nie tylko zobaczyć, ale także
przymierzyć elementy ubioru
oraz uzbrojenia rycerza.
- W czer wcu w naszej
akademii gościliśmy przedstawicielki z Koła Gospodyń
Wiejskich w Czerninie - mówi
Helena Antoniszewska, prowadząca zajęcia. - Panie zaprezentowały nam piękne,

powiślańskie stroje i pomogły
przygotować potrawy regionalne, na degustację których
zaprosiliśmy rodziny najmłodszych.
W Akademii nie zapomniano o rodzinnych świętach.
Dzieci pilnie uczyły się wierszyków i przygotowały przepiękne laurki dla swoich mam
i tatusiów, a Dzień Dziecka
obfitował w wesołe zabawy i
konkursy.

- Trzy miesiące zajęć minęły bardzo szybko, a zainteresowanie projektem przerosło
nasze oczekiwania – dodaje
Dariusz Szewczak, prezes
Sztumskiego Towarzystwa
Oświatowego. - Dla wszystkich
uczestników zajęć przygotowaliśmy pamiątkowe dyplomy. Mam nadzieje, że uda nam
się pozyskać środki finansowe
na kontynuację projektu i spotkamy się we wrześniu.

O projekcie
Zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat, odbywające się w Bibliotece Miejskiej, były podobne do tradycyjnych przedszkolnych.
Prowadzono je w dwóch grupach - dla dzieci młodszych i
starszych. Rodzice przyprowadzali 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 ponosili żadnych kosztów związanych z Akademią.
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Bezpieczne wakacje
Wakacje to dla dzieci i młodzieży czas zabawy, niesamowitych przygód i nowych
wrażeń. Korzystając z wakacyjnych przyjemności, nie wolno
zapominać o bezpieczeństwie
własnym i bliskich.
Jak bezpiecznie korzystać
z wakacyjnych atrakcji? Odpowiedź na to pytanie była tematem zajęć lekcyjnych w ostatnich dniach roku szkolnego.
Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto i Gminę
Sztum przystąpiły do ogólnopolskiej akcji Bezpieczne
Wakacje, której celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
spędzania wolnego czasu przez
dzieci, młodzież i dorosłych.
- W ramach programu we
wszystkich klasach gimnazjum
przeprowadzone zostały zajęcia dotyczące bezpieczeństwa
uczniów podczas wakacji według scenariuszy otrzymanych
w ramach programu – mówi
dyrektor Aldona Ruszkowska.
- Młodzież została zapoznana z
modelami bezpiecznych zachowań oraz sposobami reagowania na zagrożenia.
Pod hasłem „Bezpieczne
wakacje” w szkołach opracowano tablice tematyczne, ulotki i
plakaty, odbyły się spotkania z
przedstawicielami straży pożarnej i policji.
Publiczne Przedszkole im.
Kubusia Puchatka w Sztumie
również z chęcią przystąpiło do
programu – informuje Renata
Jagielska, dyrektor przedszkola.
– Nauczycielki grup dzieci 5-6
letnich przeprowadziły zajęcia
według scenariuszy dostępnych
w ramach akcji. Na lipiec zaplanowaliśmy konkurs plastyczny
oraz quiz, a na stronie internetowej przedszkola zamieściliśmy
baner informujący rodziców o
zasadach programu.
Zachęcamy wszystkich do
zapoznania się z zasadami bezpiecznego zachowania podczas
letniego wypoczynku.
Szczegółowe informacje na
stronie Miasta i Gminy Sztum
i www.bezpiecznewakacje.pl.
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Kamienne tablice na bulwarze

Sztumski bulwar wzbogacił sięo szesnaście granitowych tablic, poświęconych
warowniom krzyżackim, leżącym na Szlaku Zamków Gotyckich.
Każda zawiera rycinę oraz krótki opis
zamku. Zdobią bulwar na całej jego długości, zostały wykonane techniką piaskowania. Najwięcej emocji wzbudziła wśród
mieszkańców tablica poświęcona Człuchowowi, która znajduje się koło zamku od
strony ulicy Władysława Jagiełły. Głównie
dlatego, że jest najbardziej widoczna dla
wszystkich tych, którzy przechodzą, bądź
tamtędy przejeżdżają. Tablica opisująca zamek w Sztumie znajduje się także nieopodal sztumskiej warowni - od strony jeziora,
zaraz przy zejściu koło kościoła św. Anny.
Od 20 do 22 czerwca w sztumskim
Urzędzie Miasta odbyło się szkolenie z

zakresu profesjonalnej informacji turystycznej. Brało w nim udział dziesięciu
pracowników samorządowych z 7 gmin
- partnerów projektu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków
Gotyckich na Powiślu - budowa trasy
rowerowej łączącej zamek w Malborku
z atrakcjami turystycznymi powiatów
malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego”. Dzięki szkoleniu uzyskali niezbędna
wiedzę do udzielenia informacji turyście
odwiedzającemu nasz region. Pracownicy
poznali też podstawowe przepisy prawne
dotyczące turystyki czy sposób funkcjonowania punktów informacji turystycznej.

Tablica poświęcona sztumskiej warowni.

Lato z SCK
2 lipca - festyn w Gronajnach, 3 lipca
- festyn w Koniecwałdzie, 4-15 lipca wakacyjne warsztaty dla dzieci (zamek),
18-29 lipca - Turniej Drużyn Podwórkowych, 24 lipca - Koncert Plebiscytowy
- na organach w kościele św. Anny zagra
Jerzy Kukla, 31 lipca - Pierwszy Sztumski
Festiwal Teatrów Ulicznych, 9 i 16 lipca planowane są koncerty na Plaży Miejskiej.
Do końca sierpnia można oglądać
wystawę XX Ogólnopolskiego i VII Międzynarodowego Przeglądu Sztuki Więziennej w salach wystawowych zamku.
Od poniedziałku do piątku w godz. 9-18,
sobota-niedziela w godz. 12-16. Wstęp 2
zł, bilet ulgowy 1 zł.
Więcej informacji i ewentualne zmiany na stronie www.scksztum.pl.

Odnowa i rozwój wsi
Zakończyła się realizacja projektu „Utworzenie miejsca rekreacji w Nowej Wsi
poprzez remont boiska, urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem
przyległego terenu w celu stworzenia warunków do aktywnej integracji
mieszkańców”.

Pociąg nad morze
Arriva RP uruchomia latem wspólnie
z Pomorskim Towarzystwem Miłośników
Kolei Żelaznych pociąg, który połączy
Grudziądz, Kwidzyn, Sztum z nadmorskimi kurortami nad Zatoką Gdańską.
Kursuje w każdą sobotę i niedzielę we
wszystkie weekendy wakacji oraz dodatkowo 15 sierpnia. Do stacji Nowy Dwór
Gdański dojazd pociągiem Arriva RP,
potem wąskotorówką PTMKŻ.
Odjazd ze Sztumu godz. 8.17, przyjazd
do Stegny Gdańskiej 10.25, Sztutowa
10.51. Powrót ze Sztutowa o 16.40, a ze
Stegny o 17.30. Pociąg przyjeżdża do
Sztumu o 19.28.

Dzięki projektowi powstało miejsce, gdzie mogą spotykać się mieszkańcy.

Gmina Sztum na realizację zadania
otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów
Wiejskich w ramach działania „Odnowa i
rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Modernizacja terenów wokół szkoły
ucieszyła nie tylko samych uczniów.

Umożliwi bowiem organizację imprez
plenerowych i aktywny wypoczynek
mieszkańców.
Projekt był realizowany jesienią 2010
i wiosną br. przez wyłonioną w drodze
przetargu firmę Tereny Zielone z Kwidzyna. Całkowity koszt przedsięwzięcia
wyniósł 399 730 zł.
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Fotoreportaż. Plaży dzień pierwszy
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Liczby całej prawdy nie powiedzą
Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, przedstawiła Radzie Miejskiej
doroczne sprawozdanie z działalności za rok 2010. Poinformowała również radnych o niepokojących tendencjach w polityce
państwa w odniesieniu do sfery społecznej.
Z przedstawionego sprawozdania wynika, że liczba osób
objętych pomocą MGOPS w Sztumie na przestrzeni lat 20032008 systematycznie malała, przy czym w roku 2009 nastąpił
nieznaczny wzrost (o 37 rodzin w porównaniu do 2008 r.), a w
roku 2010 o kolejne 22 rodziny. Odnosząc tę liczbę do roku 2003
jest to jednak nadal znacząco mniej: wówczas liczba ta była
czterocyfrowa (1263 osoby), a liczba rodzin objętych pomocą
społeczną była prawie dwukrotnie wyższa w porównaniu do
końca ub. roku. Udział klientów pomocy społecznej w stosunku
do liczby mieszkańców gminy kształtował się w 2004 r. na poziomie 20,9 proc., a w 2010 r. (podobnie jak w 2009 r.) osiągnął
wskaźnik 9,84 proc.
- Podkreślić jednak trzeba, iż jest to informacja czysto statystyczna, która w dużej mierze nie odzwierciedla rzeczywistości
– mówi Sylwia Mackiewicz. - Ustawa o świadczeniach rodzinnych dokonała pewnych weryfikacji wśród klientów pomocy
społecznej, ponieważ wielu rodzinom, wychowującym dzieci,
zagwarantowała obligatoryjne świadczenia z tytułu niepełnosprawności, z tytułu samotnego wychowywania dzieci, itp. Tym
samym zabezpieczyła środki finansowe z budżetu państwa na
pewnym minimalnym poziomie wszystkim tym rodzinom, które
żyły na pograniczu bezpieczeństwa socjalnego. Jednocześnie
w związku z zamrożeniem kryteriów dochodowych (obowiązują niezmienione od 2006 r.), uprawniających do świadczeń
rodzinnych, wiele rodzin utraciło do nich prawo z uwagi na
przekroczenie kryteriów. Dodam też, że część dzieci „wypadła”
z polskiego systemu świadczeń i otrzymuje je w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jeśli rodzic
pracuje w jednym z krajów Unii Europejskiej.
Wielu dotychczasowych klientów pomocy społecznej, mimo
bardzo niskich dochodów, została wykluczona z systemu wsparcia z powodu minimalnego często przekroczenia kryterium
dochodowego. Niepokojącym jest fakt, iż wiele rodzin dotyka
ubóstwo spowodowane bardzo niskimi dochodami, które nie
gwarantują godnego życia, a jednocześnie nie mogą uzyskać
pomocy społecznej z powodu nieznacznego przekroczenia
kryterium dochodowego.
Decyzja rządu o zamrożeniu kryteriów dochodowych
uprawniających do świadczeń pomocy społecznej oznacza,
że w najbliższych latach, kiedy minimum egzystencji będzie
rosnąć wraz ze wzrostem cen, a progi dochodowe pozostaną
bez zmian, rodziny żyjące poniżej granicy skrajnego ubóstwa
mogą nie otrzymać zasiłków z pomocy społecznej. Już obecnie
minimum egzystencji jest wyższe niż kryterium dochodowe
dla wielu rodzin!
- W tej sprawie Rada Miejska w Sztumie podjęła stanowisko w listopadzie ub. roku...
- Zostało ono skierowane do premiera, marszałka Sejmu,
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji
Narodowej, posłów na Sejm z naszego okręgu gdańskiego (12
osób) – odpowiedzi uzyskaliśmy dwie: z MPiPS i posła Kazimierza Smolińskiego.
Kolejny wątek to realizacja zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Lata 2007 i 2008 należy
określić jako dobre z punktu widzenia finansowania. Mimo bar-

dzo niewielkich środków na obsługę, wydatki realizowane były
bez zakłóceń. Niestety, początek roku 2009 pokazał, że kryzys
gospodarczy nas nie omija. Mieliśmy problemy z wypłatą świadczeń rodzinnych w terminie. Służby wojewody potwierdzały, że
są kłopoty z uzyskiwaniem pieniędzy z Warszawy. To w końcu
powodowało, że dość często spotykaliśmy się z niezadowoleniem i rozgoryczeniem klientów. Podobnie było w roku 2010.
Prognozy na rok 2011 i następne nie są optymistyczne:
przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego (PUW) poinformowali, że zabezpieczenie środków z budżetu państwa na realizację wszystkich
świadczeń jest niewystarczające. W zakresie zadań własnych
- według informacji przekazywanych z Wydziału Polityki
Społecznej PUW - największe braki występują w dotowaniu
zasiłków okresowych (już w kwietniu br. część gmin nie otrzymała w ogóle środków), zasiłki stałe mają być dofinansowane
jedynie do 80 proc., natomiast na utrzymanie ops-ów środki
prawdopodobnie w ogóle nie będą przekazane. Jedynie na
realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” zabezpieczono w budżecie centralnym środki na
poziomie 98 proc.
Podsumowując: w polityce społecznej państwa ujawniają się
tendencje do znacznego obciążania gmin zadaniami socjalnymi
przy jednoczesnym zmniejszaniu środków finansowych.
- Czy ma pani do przekazania bardziej optymistyczne
informacje?
- Osiągnęliśmy ustawowo określony standard zatrudnienia
pracowników socjalnych, który wynosi 2000 mieszkańców na
1 pracownika. Obecnie na 1 pracownika socjalnego przypada
średnio 1823 mieszkańców. W 2010 było to przeciętnie 2031
mieszkańców, w roku 2008 było to 2282. Rezultaty projektu
systemowego realizowanego przez ośrodek za okres 20082010, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, są dobre. Spośród 59
osób, które w ramach tego projektu ukończyły kursy zawodowe
aż 20 podjęło pracę i nadal pracuje (34 proc.), co, biorąc pod
uwagę klientów ośrodka, jest bardzo wysokim wskaźnikiem.
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Fobos wsparł potrzebujących
Firma Fobos Invest, jeden z większych pracodawców w Sztumie, od wielu lat,
oprócz działalności biznesowej, angażuje się w sprawy społeczności lokalnej.

Herbata trafi do najbardziej potrzebujących.

Wspiera m.in. placówki oświatowe,
zakupując wyposażenie sal oraz sprzęt RTV
do korzystania z pomocy dydaktycznych.
W czerwcu zarząd Fobos Invest podjął
decyzję o bezpłatnym przekazaniu nadwyżek produkcyjnych w postaci pełnowartościowej herbaty ekspresowej wysokiej
jakości osobom korzystającym z pomocy
społecznej.
- Chcieliśmy w ten sposób wesprzeć
mieszkańców Sztumu i powiatu, którzy
znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
Dlatego zwróciliśmy się do starostwa powiatowego oraz urzędu z prośbą o wskazanie
instytucji, które mogłyby najlepiej dokonać
dystrybucji herbaty wśród potrzebujących
- mówi Anna Siemionow, dyrektor ds.
personalnych.
W dniach 16 i 17 czerwca firma dostarczyła własnym transportem paczki z herbatą następującym instytucjom w mieście:

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie,
Ośrodkowi AGAPE i Miejsko-Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sztumie,
a także kilku innym w powiecie.
- Przy decyzji o wielkości pomocy
poszczególnym instytucjom kierowaliśmy się zakresem ich działalności i liczbą
podopiecznych. Dzięki naszej darowiźnie
wesprzemy tysiące mieszkańców miasta i
sąsiednich gmin - rodziny zastępcze, dzieci
z domu dziecka, osoby bezdomne, chore,
niepełnosprawne, a także te o najniższych
dochodach, które otrzymają zapas herbaty
na wiele miesięcy. Rozważamy także możliwość dalszej współpracy z tymi instytucjami
– dodaje Anna Siemionow.
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Becikowe
- ważna zmiana
W roku 2012 wracają zaostrzone wymagania przy ubieganiu się o becikowe.
Kobiety, które zajdą w ciążę w okresie od
kwietnia 2011 r. do końca roku muszą pamiętać, by udać się do lekarza lub położnej
do 10 tygodnia ciąży! Nawet jeśli dziecko
urodzi się w roku 2011, a wniosek o becikowe lub dodatek z tytułu urodzenia dziecka
zostanie złożony w roku 2012, nowe
przepisy będą Cię również obowiązywały!
Od 1 stycznia 2012 r. becikowe oraz
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
urodzenia dziecka będą przyznawane
pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia, że kobieta w czasie trwania
ciąży przebywała pod opieką lekarza, w
tym pierwsze badanie lekarskie miała
przeprowadzone nie później niż w 10
tygodniu ciąży, a kolejne badania odbyły
się w każdym z kolejnych trymestrów.
Zaświadczenie będzie musiało być
zgodne z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z 14 września 2010 r. w sprawie
form opieki medycznej nad kobietą w
ciąży uprawniającej do dodatku z tytułu
urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie
pod tą opieką (Dz.U. nr 183, poz. 1234).

Dla pobierających
świadczenia rodzinne
MGOPS przypomina o konieczności
dostarczenia do 16 września zaświadczeń szkolnych /oświadczeń potwierdzających rozpoczęcie przez dzieci w roku
szkolnym 2011/2012 rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówka).
Należy również potwierdzić rozpoczęcie lub kontynuowanie przez dzieci
nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
Niedostarczenie zaświadczeń szkolnych /oświadczeń może skutkować
koniecznością zwrotu świadczeń rodzinnych za miesiąc wrzesień i październik
2011 r.
Jednocześnie przypominamy, iż
osoby pobierające świadczenia rodzinne
oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego są zobowiązane każdorazowo
informować organ wypłacający świadczenia o zmianie swojej sytuacji dochodowej i rodzinnej.
Od września 2011 r. można składać
wnioski na świadczenia rodzinne na
nowy okres zasiłkowy 2011/2012.
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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

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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Zabawa w duchu olimpijskim
Niepubliczne Przedszkole „Na Słonecznej Górce” zorganizowało pierwszą sportową Olimpiadę Przedszkolaka.

Wspólna fotografia na zakończenie pierwszej Olimpiady Przedszkolaka.

Do udziału zaproszono
dzieci z terenu miasta i gminy
Sztum.
I tak oto na boisku sztumsk iego gimnazjum, które
młodym olimpijczykom użyczyło gościny, pojawiły się
dziesięcioosobowe drużyny,
reprezentujące placówki w
Piekle, Nowej Wsi, Czerninie,
Gościszewie i Sztumie.
Olimpiadę zaszcz ycili
swoją obecnością liczni goście, m.in. burmistrz Leszek

Tabor, który objął honorowy
patronat nad imprezą.
Sportową rywalizację rozpoczęły cheerleaderki ze Słonecznej Górki. Potem każda
grupa wykonała przygotowaną przez siebie piosenkę
oraz specjalny okrzyk, którym
zagrzewano drużyny do sportowej rywalizacji.
Dzieci równocześnie brały
udział w sześciu konkurencjach. Miały do pokonania tor
przeszkód, wykonać slalom z

piłką, wyścig z taczką, skok w
worku, itp.
Po zakończonej rywalizacji na dzieci czekały pyszne
drożdżówki i soki, miały także
możliwość obserwowania
swoich nauczycielek, które
również brały udział w integrujących je konkurencjach.
Nad całością czuwały nauczycielki z Niepublicznego Przedszkola, panie: A. Wytrążek, M.
Krausa, J. Carowska, które
były odpowiedzialne za or-

Zaproszenie od Detektywa Pozytywki
Dla małych przyjaciół książki biblioteka miejska przygotowała I Piknik Czytelniczy „Detektyw
Pozytywka zaprasza”.
Spotkali się w ogrodzie
prz y budynku bibliotek i.
Czekały tam nie lada atrakcje dla tych, którzy jeszcze
nie znali bohaterów książki
Grzegorza Kasdepke. Na
scenie będącej pokojem
Poz ytywki brakowało kilku rzeczy. Dzieci z wielkim
zaangażowaniem pomogły
szukać zaginionych przedmiotów.
Zajęcia detektywistyczne
wyzwoliły ogromną energię
wśród uczestników zabawy.
Przydała się, bowiem dalszy
ciąg spotkania upłynął na
wspólnym śpiewie i tańcach.

ganizację imprezy oraz grupa
wolontariuszy z gimnazjum.
Wszyscy uczestnicy I Olimpiady Przedszkolaka otrzymali
pamiątkowe dyplomy, puchary i nagrody sportowe dla
placówek, ufundowane przez
burmistrza. Wszyscy obecni
na olimpiadzie byli bardzo
zadowoleni, na twarzy każdego uczestnika gościł uśmiech.
Nie pozostaje nam nic innego
jak zaprosić wszystkich na
kolejną olimpiadę za rok.

Konkurs
fotograficzny
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie w ramach projektu
„Nasze jezioro i my” ogłasza konkurs fotograficzny pod hasłem„...
oto, dlaczego powinniśmy dbać
o stan Jeziora Zajezierskiego”,
skierowany do uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum.
Należy przesłać (dostarczyć)
minimum 3 fotografie formatu
A5 Jeziora Zajezierskiego z opisem, zawierającym imię i nazwisko autora, klasę i adres szkoły
do 15 października do biblioteki
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła
II w Sztumie, ul. Sienkiewicza 54.
Rozstrzygnięcie konkursu i
wręczenie atrakcyjnych nagród
nastąpi w listopadzie.
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Świadectwa z czerwonym paskiem
Publikujemy listę uczniów, których średnia na świadectwie była wyższa niż 4,75.

CZERNIN

SZKOŁA PODSTAWOWA. Klasa IV: Dawid
Rutkowski - 5,17, Damian Bojanowski 5,00, Kajetan Gasztkowski - 4,91, Dominika
Kamińska, Robert Pieta - 4,75. V: Patrycja
Kostek - 5,27, Dominik Mikołajczyk -4,91.
VI: Michał Sztandarski - 5,67 Aleksandra
Markowicz - 5,25, Magdalena Gasztkowska
- 5,08, Barbara Wędrychowska - 5,0, Alicja
Gołębiewska - 4,83.
GIMNAZJUM. Klasa IA: Edyta Horzempa
- 5,03, Magdalena Klimek - 4,93. IB: Edyta
Klekowiecka - 5,20, Anna Reinvald - 4,80. IIA:
Magdalena Mączewska - 4,87. IIB: Magdalena Luberda - 4,93. IIIA: Dominika Kapuścińska - 5,44, Dawid Teska - 5,13, Andrzej Krupa,
Marcin Lis - 4,94, Aleksandra Zając - 4,88,
Tomasz Rudzki, Rafał Skalmowski, Grzegorz
Wędrychowski - 4,75.

GOŚCISZEWO

SZKOŁA PODSTAWOWA. Klasa IV: Michał
Kiełkowski - 5,22, Szymon Sarnowski - 5,0,
David Berg, Cezary Konefał - 4,88, Kamila
Pastwa, Magdalena Wiśniewska - 4,77. Kl.
V: Natalia Antoniuk, Cyryl Konefał - 5,5, Izabella Wudarczyk, Piotr Złoch - 5,4, Konrad
Możdżyński - 5,3,Agata Dąbrowska - 5,2,
Michał Duszkiewicz - 5,1.Kl. VI: Julia Glabiszewska - 5,8, Paulina Łukasik - 5,6, Martyna
Gardyjasz - 5,5, Paulina Kowal - 5,1, Ewelina
Pazio - 5,0, Katarzyna Kotyza - 4,8.

NOWA WIEŚ

SZKOŁA PODSTAWOWA. Klasa IV: Julia Jankiewicz - 5,3, Edyta Omieczyńska,
Agata Sombrowska - 5,2, Przemysław Steiniger - 5,0, Aleksandra Kwiatkowska - 4,8.
V: Magdalena Homa - 5,27, Julia Paetzke,
Bartosz Sosnowski -5,18, Paweł Tubaja - 5,09,
Bartłomiej Lewandowski - 5,0. VI: Michalina
Chabowska, Łukasz Zieliński - 5,0, Wiktoria
Blok, Marek Grobelny, Cezary Kozubal - 4,9.

PIEKŁO

SZKOŁA PODSTAWOWA. Klasa V. Dagmara Mehlberg - 5,3, Monika Luberda
- 5,08. VI. Aleksandra Tomczyk - 5,4, Marta
Ciborowska - 5,25, Michał Malinowski - 5,16.

SZTUM

SZKOŁA PODSTAWOWA. NR 2. Klasa
IVA: Dominik Wiechowski - 5,42, Olaf Koziara, Dominika Szpaczyńska -5,18, Jakub
Kun, Filip Pawłowski, Michał Wróbel - 5,0,
Emanuel Okrój, Wiktoria Powierża - 4,81.
IVB: Radosław Stankiewicz - 5,36, Łucja
Budzowska - 5,27, Jakub Nenczak - 5,18,
Julia Duchnowska - 5,00, Julia Przedpełska
4,91, Karolina Kuźniarska, Bartosz Myszka
- 4,82. IVC: Kajetan Rymer - 5,09, Wiktoria
Kowal - 5,00. IVD: Julia Tomasiak - 5,73, Klara
Omieczyńska - 5,64, Krzysztof Urbański 5,18, Matylda Reksa - 5,00, Wiktoria Trzcińska
- 4,91, Kacper Pomorski, Daria Płuszka - 4,82.
VA: Natalia Dziedowicz - 5,36, Weronika
Bojanowska - 5,09, Karolina Kuczyńska,
Oskar Mendalka, Adrianna Wójcik - 4,81.
VB: Mateusz Nieścier - 5,45, Michał Przybyszewski - 5,36, Weronika Olszewska - 5,00.
VC: Jakub Łazar - 5,64, Weronika Bogucka
- 5,36, Alan Poćwiardowski - 5,00, Katarzyna
Ciba - 4,91, Iga Owczarek, Adam Spinner 4,82. VD: Szymon Niewdana - 5,36, Marta
Rakowska - 5,18, Mateusz Bołkowski, Weronika Dobrenko, Maciej Nowicki, Patryk
Szymczak - 4,82.
VIA: Patrycja Rozwadowska - 6,00, Piotr
Urbański - 5,83, Zuzanna Domrzalska - 5,42,
Paweł Baran, Marek Zarański - 5,25, Magdalena Krupa -5,17, Krzysztof Ciosek - 5,08,
Mateusz Gajda -5,0, Roma Cebula - 4,93,
Sabina Lisewska - 4,92, Dominik Dorna, Zuzanna Kuźniarska - 4,83, Bartosz Mielniczek
- 4,82, Mateusz Wilczewski - 4,75.VIB: Nikola
Lasota - 5,37, Robert Wielgolaski - 4,87,
Klaudia Tutlewska, Paula Wiwatowska - 4,75.

VIC: Joshua Steiner - 5,10, Rafał Kowal, Rafał
Onasz - 5,09, Weronika Kowalska - 4,82. VID:
Dominika Łaskarzewska, Michalina Nenczak
- 5,63, Katarzyna Krakowska - 5,45, Oliwia
Jaroszewska - 5,09, Maciej Borsuk - 5,00,
Artur Waniewski - 4,90, Roksana Koman,
Ewa Petrykowska, Kewin Prądzyński - 4,81.
GIMNAZJUM. Klasa I A: Aleksandra
Janowska - 5,2, Mateusz Wudarczyk - 4,86,
Joanna Meryk - 4,8. I B: Marta Winkiel - 5,43,
Anita Kaszuba - 5,33, Dawid Kowszewicz
- 5,13, Michał Markowski - 5,0, Aleksandra
Oleksa - 4,93, Dawid Trybański - 4,8. I C:
Michał Affek - 5,33, Izabela Powierża - 5,13,
Mateusz Walichnowski - 5,07, Maciej Dąbrowski - 5,0, Patrycja Kruczkowska, Sara
Wróblewska - 4,8. I D: Karolina Pluta - 5,4,
Adrianna Koza, Wiktoria Parafiniuk - 5,0,
Magdalena Kopecka - 4,8. I E: Paulina Kujawska - 5,2, Sandra Gancarz - 5,13, Aleksandra
Kazimierczak - 5,0, Zofia Jankowska, Urszula
Kumaniecka - 4,8.
II A: Marta Zarańska - 5,4, Katarzyna
Bień - 5,13, Joanna Głębicka - 5,06, Beata
Olszewska - 4,86, Sandra Śniegocka - 4,86.
II B: Aleksandra Tomczyk - 5,4, Jakub Floriański - 5,2, Patrycja Kalbukowska - 5,0, Marta
Wichert - 4,93. II C: Katarzyna Litwin - 5,66,
Agnieszka Kęsicka - 5,33, Karolina Smolińska, Iga Strymecka, Nikola Grubecka - 5,13,
Klaudia Grubecka - 5,06, Jędrzej Markowski - 5,0, Paulina Wilczewska – 4,93, Michał
Łukaszewicz - 4,86, Olimpia Kondratowicz,
Patryk Miłek - 4,8. II D: Nikoleta Balicka,
Weronika Kozłowska - 5,33, Piotr Czech,
Dawid Jurkiewicz, Alicja Jaskulska, Martyna
Dumalska - 4,8. II E: Magdalena Skoczyńska
- 5,83, Dorota Klein - 5,27, Anastazja Stolarz
- 5,13, Sonia Pawełkiewicz - 5,07, Jarosław
Bator - 4,9. II F: Amelia Hrynkiewicz - 5,67,
Kinga Ruczkowska - 5,6, Anna Rymaszewska
- 5,27, Katarzyna Sumińska - 5,2, Karolina
Zimińska - 5,07.
III C: Jakub Borko - 5,06, Filip Borko - 5,0,
Robert Żółtowski - 4,8. III D: Aleksandra
Szulińska - 5,06, Monika Gałka - 4,75. III E:
Paulina Sigowska - 5,81, Aleksandra Kroll,
Daniela Szpaczyńska - 5,75, Alicja Bogdańska - 5,62, Aleksandra Beger - 5,4, Jarosław
Sobiesiak - 5,25, Agata Olszewska - 5,19,
Antonina Olszewska, Agnieszka Podlewska,
Dariusz Rolicz - 4,93, Damian Murawski - 4,8.
III F: Milena Sikorska - 5,56, Daria Kaczmarek,
Sandra Płuszka - 5,25, Izabela Czarnecka,
Marlena Konefał, Nicol Prądzyńska, Sandra
Sikora - 5,18, Berenika Ryszkowska - 5,12,
Kornelia Dziduch - 5,06, Arkadiusz Kulik,
Kacper Fijałkowski, Kamila Paluch, Jakub Treć - 5,0, Tomasz Aniszewski, Cyntia
Jankowska, Alicja Nosowska - 4,87, Anna
Dominikowska, Adrianna Drałus, Paulina
Skoczyńska, - 4,75.
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Powiśle się odradza

rozgrywane jest spotkanie.

Pamięci działaczy Powiśla

Po niespełna roku wspólnej pracy piłkarze LKS Powiśle
Czernin odnieśli spory sukces i awansowali do klasy A.
Zaowocowała praca trenera Michała Hadrysiaka. Jego
młodszy brat Arkadiusz, występujący w roli asystenta, pod
nieobecność Michała także dobrze sobie radził jako pierwszy
szkoleniowiec.
Na kolejkę przed końcem
sezonu piłkarzom z Czernina
brakowało punktu, aby mogli
świętować awans do wyższej
klasy rozgrywkowej. Bilans spotkań rundy wiosennej rywala z
Marezy był imponujący. Nie stracili żadnego punktu, pokonując
przy tym nawet lidera tabeli,
Zielonych Marzęcino. Wszystko
to powodowało, że podopieczni
Michała Hadrysiaka podchodzili
do rywala z pewną rezerwą.
Przed pierwszym gwizdkiem
zespół Powiśla miał nieco więcej
atutów. Przede wszystkim towarzyszył mu dwunasty zawodnik
- kibice! Ponadto boisko w Czerninie jest znacznie większe aniżeli to, do którego przywykli na
co dzień piłkarze Sokoła Mareza.
Jednak tę przewagę niwelowały
- brak środkowego obrońcy Powiśla, Krzysztofa Jasińskiego
oraz pomocnika Piotra Karwaszewskiego, pauzujących za
żółte kartki, nieobecność szkoleniowca Michała Hadrysiaka
(grał mecz w barwach Kaszubi).
Zastąpił go, jednak tylko do 35
minuty brat Arkadiusz, gdyż
również rozgrywał mecz w barwach Olimpii Sztum.
Od pierwszych minut piłkarze z Czernina zagrali w swoim
stylu, walecznie i oddanie, nie
odpuszczając żadnej piłki. Miało to przełożenie na sytuacje
podbramkowe, a przed szansą
stanęli bracia Wasilewscy. Jednak niebywałymi interwencjami
popisał się doświadczony golkiper gości Wielgus. Stały pressing
piłkarzy Powiśla zepchnął zawodników Marezy do defensywy. Trudno im było przebić mur
obronny. Do przerwy udało się
to uczynić bardzo pracowitemu
Danielowi Jasińskiemu, który

trafił w słupek i Michałowi Barnasiowi.
W drugiej połowie gospodarze liczyli, że przyjezdni atakując,
odkrywają się, co może zaowocować sytuacjami bramkowymi.
Nic z tego! „Kalina”, bramkarz
Powiśla, ziewał, natomiast Wielgus, golkiper Sokoła jak z armaty
atakowany był strzałami. Mimo
to nadal zachowywał czyste konto. Marcin Chmielewski, kiedy

Na stałe wpisał się w kalendarz imprez sportowych memoriał piłkarski organizowany
przez Ludowy Klub Sportowy
z Czernina. W ubiegłym roku
dedykowany był pamięci Tadeusza Gałązki, byłego prezesa Powiśla. Tegoroczna edycja
odbędzie się 23 lipca i zostanie
poświęcona działaczom, którzy
mieli wpływ na rozwój klubu w
przeszłości.
Podobnie jak przed rokiem,
równolegle do turnieju piłkarskiego odbywać się będzie festyn „Lato z Powiślem Czernin”.
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innymi zespołami i jest prawdopodobne, że grupa artystów się
powiększy. Po koncertach zaplanowana jest zabawa do białego
rana, przy muzyce granej przez
orkiestrę. Na terenie imprezy
będzie ulokowany park rozrywki
dla najmłodszych uczestników
imprezy. Zarząd LKS Powiśle
Czernin już zaprasza do udziału
w memoriale i festynie.

Juniorzy w Poroninie

Związek Piłki Nożnej nie
nakłada na zespoły klasy B obowiązku zgłoszenia do rozgrywek
drużyny juniorów. Jednak Powiśle ma dwie grupy młodzieżowe,
skupiające cztery roczniki piłkar-

Piłkarze Powiśla postawili pierwszy krok na drodze do odbudowania silnej drużyny.

to po silnym wykopie bramkarza
Czernina, przejął piłkę i ruszył na
bramkę gości. Wydawało się, że
najskuteczniejszy strzelec całej
ligi (29 bramek) nie pozostawi
Wielgusowi złudzeń. Jednak ponownie kunsztem bramkarskim
popisuje się ten drugi. W ostatniej najgroźniejszej sytuacji stanął starszy z braci Wasilewskich,
jednak piłka tym razem trafiła
w poprzeczkę. Wynik remisowy
pozostał do ostatniego gwizdka.
Dla przyjezdnych był to kolejny
mecz bez porażki, natomiast
dla gospodarzy cenny punkt na
wagę awansu.
Powiśle: Kalinowski, Maciejewski, Kluczyk, Olek, T. Kubacki,
D. Jasiński, Barnaś, Walkiewicz
(82 Ulatowski), J. Wasilewski,
Chmielewski (80 Stefanowicz),
P. Wasilewski.
Na uwagę zasługuję grupa
zorganizowanych kibiców, która
wiernie wspiera LKS, bez względu na miejscowość, w jakiej

W tym roku czeka na mieszkańców i gości masa atrakcji.
Od konkursów z nagrodami dla
dzieci i dorosłych po koncerty
ciekawych artystów.
Dobrze zapowiada się koncert hip-hopowy lokalnej grupy
Zupełnie Inni, których singiel
ujrzał światło dzienne, jednak ich
występ na deskach scenicznych
nigdy miał miejsca. Gwiazdą
wieczoru będzie znana z telewizyjnego show „Śpiewaj i Walcz”
oraz „X Factor” – Anna Szatybełko. Trwają jeszcze negocjacje z

skie. W związku tym, że drużyna
zagra w nowym sezonie w klasie
A, jedna z grup juniorskich LKS
posmakuje, co to prawdziwa
walka o ligowe punkty.
Zajęcia z czernińską młodzieżą prowadzą Radosław
Szczuchniak z Malborka oraz
Arkadiusz Piróg ze Sztumu.
Okres przygotowawczy do rozgrywek młodzi piłkarze spędzą
m.in. na obozie przygotowawczym w Poroninie. Prócz treningów przewidziano także
zwiedzanie okolic.

Stypendia dla sportowców
Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej wręczono decyzje
o przyznaniu stypendiów sportowych za wybitne wyniki we
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. Otrzymali
je lekkoatleci - Agnieszka Borowska, Andrzej Rogiewicz, Michał
Kopecki, kajakarze - Cyprian Korinth, Jakub Cysewski raz piłkarz
Wojciech Zyska.
Warto dodać, że stypendia przyznano na wniosek klubów
oraz Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.
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Grali jak natchnieni

Duży sukces odnieśli brydżyści Impasu Sztum, który w turnieju finałowym
wywalczyli awans do III ligi.

Drużyna Impasu Sztum zagra w trzeciej lidze.

Nie takie bezbronne...
W kwietniu i maju był prowadzony kurs samoobrony dla kobiet, zorganizowany
przez sztumski Urząd Miasta i Gminy.
Zajęcia odbywały się w każdą w środę
i cieszyły się sporym powodzeniem. Po
ich zakończeniu wszystkie panie otrzymały dyplomy uczestnictwa.

Za naszym pośrednictwem pragną
gorąco podziękować instruktorom:
Mariuszowi Koniecznemu i Markowi
Szczerkowskiemu.

Maraton z poświęceniem
W VI Nocnym Maratonie Kanału Bydgoskiego „Ster na Bydgoszcz” wzięło udział
pięciu zawodników Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR Sztum.
Zawodnicy wystartowali o godz. 21.
Trasa okazała się niełatwa, a dodatkowym
utrudnieniem były zapadające ciemności.
Doświadczył tego Sławomir Rozenberg,
który potknął się o korzeń, ale - choć
obolały - ukończył maraton.
Bardzo dobrze zaprezentowali się
Bogdan Cebula, który był drugi, a Leszek
Tabor, burmistrz Sztumu, zajął dziesiąte
miejsce, poprawiając rekord życiowy
o prawie 26 minut. Był to jego dopiero

trzeci start w maratonie. Przygotowywał
się do startu kilka miesięcy, a narzucony
reżim treningowy wymagał zrzucenia
kilku kilogramów.
– Mieszkańcy zauważyli, że mnie
ostatnio trochę ubyło. Teraz będę powracał do poprzedniej wagi – komentuje
burmistrz.
Pozostałe miejsca sztumian: 15. Leon
Treć, 19. Antoni Fila, 21. Sławomir Rozenberg.

Drużyna Impas Sztum, grająca w składzie: Michał Gutowski (kapitan), Teresa
i Włodzimierz Wasielewscy, Daniel Wesołowski, Bartłomiej Nowak i Łukasz
Mirecki w sezonie 2010/2011 zwyciężyła w
grupie południowej Pomorskiego Związku
Brydża Sportowego. Runda eliminacyjna
rozgrywana była w dwóch grupach - północnej i południowej, a uczestniczyło w niej
łącznie 14 drużyn. Do finału, rozgrywanego
w salach sztumskiego zamku, zakwalifikowały się po 3 pierwsze drużyny - z grupy
północnej - Gdańsk, Władysławowo, Rumia,
z grupy południowej - ze Sztumu (dwa zespoły) i Pruszcz Gdański.
Drużyna Impasu, po remisie z teamem
Pruszcza Gd., wygrała wszystkie pozostałe
mecze, zapewniając sobie I miejsce w rundzie finałowej i awans do III ligi. Gratulujemy
i życzymy naszym brydżystom dalszych
sukcesów przy zielonym stoliku.

Nasza jedynaczka
17-19 czerwca w stolicy Serbii odbyły
się Mistrzostwa Europy Seniorów
w Sprincie Kajakowym i miały swój
sztumski akcent.

Nasza dość liczna reprezentacja zdobyła 6 medali. Najcenniejszy kruszec wywalczył Piotr Siemionowski na dystansie
200 m w kategorii K-1. Srebrne medale
dwójka pań na dystansie 500 m - Beata
Mikołajczyk i Aneta Konieczna, które
prowadziły niemal przez cały dystans,
jednak tuż przed metą uległy Węgierkom.
Paweł Baraszkiewicz zdobył srebro na
dystansie 500 m w C-1. Brązowe krążki
przypadły utytułowanej już dwójce
kanadyjkarzy - Mariuszowi Krukowi i
Romanowi Rynkiewiczowi w C-2 na 500
m, Ewelinie Wojnarowskiej w K-1 na 500
m i Edycie Dzieniszewskiej na 1000 m.
Odbyły się także regaty paraolimpijskie,
w których reprezentant Polski Paweł Łukaszewicz zdobył także brązowy medal.
- Wszystkie sukcesy miałam okazję
osobiście obserwować i przeżywać jako
członkini komisji sędziowskiej, jako jedyna reprezentantka Polski – opowiada
Róża Banasik-Zarańska. - W trakcie
trzech dni zawodów miałam okazję pracować na różnych stanowiskach: przy
kontroli łodzi, na linii mety oraz być tzw.
liniowym, czyli sędzią, który czuwa nad
dopuszczeniem zawodników do startu.
Było to niezwykle cenne doświadczenie.

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

