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Nasz Maluch+
E-DOWÓD OSOBISTY

PRĄD ZE STADIONU

BIEG Z TRADYCJĄ

Można od marca składać
wnioski o wydanie nowego
dowodu osobistego z warstwą
elektroniczną.

Projekt „Odnawialne źródła energii
w Gminie Mikołajki Pomorskie
oraz w Mieście i Gminie Sztum”
wkracza w kolejną fazę.

9 lutego w Kino-Teatrze Powiśle
uroczyście podsumowano
XX Jubileuszowe Biegowe
Grand Prix Sztumu.

Spotkanie noworoczne burmistrza
W Kino-Teatrze Powiśle odbyło się 25 stycznia spotkanie noworoczne, na które, jak co roku, burmistrz Leszek Tabor
i przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak zaprosili m.in. przedstawicieli świata biznesu, kultury, oświaty,
sportu, lokalnych liderów, polityków i samorządowców.

Gospodarze spotkania witają przybyłych gości.

Przemawia burmistrz Leszek Tabor.

Szczelnie wypełniona widownia Kino-Teatru.

Podziękowania dla artystów za piękny koncert.

Toast noworoczny wzniesiony za pomyślność mieszkańców miasta i gminy.

INFORMATOR MIASTA I GMINY SZTUM. Wydawca: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39,
tel. 55 640 63 83, e-mail: biuletyn@sztum.pl.
Druk i łamanie: Wydawnictwo Precjoza, al. Wolności 48/11, 42-202 Częstochowa

Od chwili ciszy
do Parku Zielonej Energii
Spotkanie noworoczne w Kino-Teatrze rozpoczęło się od piosenki „Brzmienie ciszy”.
- Ten utwór będzie się już zawsze
kojarzył wielu osobom ze śmiercią
prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Został wyemitowany 14
stycznia podczas marszu milczenia
w Gdańsku. Opowiada o niezdolności
ludzi do komunikowania się ze sobą mówił burmistrz Leszek Tabor. - Oby
śmierć Pawła Adamowicza nie okazała się daremną ofiarą. Oby z Gdańska, tak jak już wielokrotnie bywało w
historii, znowu zawiał wiatr od morza
i zmienił nas, Polaków. Minutą ciszy
zebrani uczcili pamięć prezydenta
Gdańska.
W swoim noworocznym wystąpieniu burmistrz przypomniał, że już
w 2015 roku Rada Miejska przestrzegała przed używaniem języka nienawiści - tu na Ziemi Sztumskiej. Dostrzegali to także mieszkańcy miasta
i gminy.
- Dlatego narastający spór w naszym środowisku, podsycany przez
cyniczne partyjniactwo i politykierstwo, ten zaciskający się węzeł gordyjski sztumianie przecięli, a mieczem była karta do głosowania w październikowych wyborach samorządowych - stwierdził burmistrz.
W dalszej części wystąpienia mówił o realizacji programu, który znalazł poparcie wśród mieszkańców.
- Spośród wielu kierunków jeden

z nich szczególnie mocno chcę podkreślić, ponieważ od wielu lat jest
bardzo ważny w działaniach sztumskiego samorządu. To są kwestie polityki energetycznej, ochrony klimatu,
rozwoju odnawialnych źródeł energii,
pomocy mieszkańcom, firmom w dostosowaniu się do zmian i zahamowania wzrostu wydatków na energię.
Trwają prace nad utworzeniem
20-hektarowego Parku Zielonej
Energii, miejsca dla farm fotowoltaicznych i produkujących energię
ze słońca. Już zgłaszają się chętni
inwestorzy. Naszym dalekosiężnym
celem, przy wprowadzeniu odpowiedniego prawa przez państwo,
jest stworzenie możliwości kupowania tańszej energii, produkowanej tu

na miejscu ze źródeł odnawialnych,
od miejscowych producentów przez
miejscowych odbiorów tak, aby była
ona tańsza niż ta oferowana przez
wielkie koncerny energetyczne.
Po burmistrzu Sztumu Leszku Taborze głos zabrał Józef Sarnowski,
członek zarządu Województwa Pomorskiego.
W części artystycznej wystąpili
sztumianin Kacper Smoliński (harmonijka), młody, ale bardzo już ceniony na jazzowym rynku muzycznym,
z gitarzystą Piotrem Scholzem oraz
wokalistka Agata Trafalska, której
akompaniował Marcin Kruszyński.
Spotkanie zakończył toast noworoczny przewodniczącego Rady Miejskiej Czesława Oleksiaka.

Dziękujemy, Pani Tereso
Przez wiele lat pełniła bardzo ważną rolę w Urzędzie Miasta i Gminy, choć
może nie spektakularną i specjalnie widoczną na zewnątrz. W księgowości
budżetowej pilnowała bowiem skrupulatnie, aby każda złotówka była wydana
właściwie. Teresa Zgubińska po 45 latach pracy odeszła na zasłużoną emeryturę, czyli jak sama nazwała „dożywotni urlop”. Będzie nam brakowało jej
profesjonalizmu, opanowania, życzliwości i uśmiechu.
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Budżet kontynuacji uchwalony jednogłośnie
Podczas styczniowej sesji
Rady Miejskiej jednogłośnie
przyjęto budżet Miasta
i Gminy Sztum na 2019 rok.
Uchwalono dochody w wysokości
prawie 72 mln 914 tys. zł, wydatki
zaplanowano na nieco ponad 83 mln
157 tys. zł. Deficyt (10 mln 374 tys.
800 zł) zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
Budżet jest kontynuacją działań
samorządu z lat poprzednich, m.in
programu modernizacji gruntowych dróg gminnych płytami yumbo
(2 mln 820 tys. zł) i przebudowy dróg
osiedlowych (na Witosa i Pieniężnego) wraz z infrastrukturą techniczną
(4 mln 100 tys.). Na oświetlenie
przejść dla pieszych od Nowej Wsi
do Gościszewa zarezerwowano 220
tys. zł. Poza tym są środki m.in. na
siedzibę nowej biblioteki (3 mln 352

Ustawa „wiatrakowa” zubożyła nasz budżet o kilka milionów
z tytułu podatku od farm wiatrowych.

tys. zł) oraz budowę tężni solankowej
(300 tys. zł). Nowością jest pula do
120 tys. zł przeznaczona na pożyczki,
które samorząd może udzielić organizacjom na realizację inicjatyw obywatelskich.

Kolej na ścieżkę…

Miasto i Gmina Sztum przystąpiło do opracowywania dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Połączy istniejący trakt, biegnący wokół Jeziora
Sztumskiego, z ulicą Reja na wysokości przejazdu kolejowego.
To bardzo oczekiwany projekt przez mieszkańców. Z popularnego od lat
skrótu przy torach korzysta wielu pieszych i rowerzystów. Samorząd długo starał się, aby na działce należącej do PKP mógł zrealizować postulowaną przez
sztumian inwestycję. Wreszcie zapaliło się dla niej zielone światło.
Opracowanie będzie obejmować ścieżkę pieszo-rowerową wraz z urządzeniem terenu (dziś zaniedbanego) do kanału Białego. Wzdłuż traktu zostanie
zaprojektowane oświetlenie oraz mała architektura i zieleń.
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- Mamy uchwalony budżet, a teraz
czas do pracy nad jego realizacją skomentował burmistrz Leszek Tabor.

Personalia
Małgorzata Kozłowska została dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie,
z którym jest związana od samych
początków swojej pracy zawodowej.
Od 1988 roku przeszła tu wszystkie
możliwe szczeble kariery. Była pracownikiem socjalnym, koordynatorem działu, przez ostatnie sześć
lat zastępcą dyrektora MGOPS. Od
trzech lat przewodnicząca Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego. Z zawodu pracownik socjalny, ukończone studia pedagogiczne oraz studia
podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej i liczne kursy
i szkolenia zawodowe. Od
urodzenia
mieszkanka
Sztumu.

NA MALUCHA trzeba chuchać
Budynek przy ulicy Chełmińskiej 11, po opuszczeniu przez filię Powiatowego
Urzędu Pracy, stał się po przebudowie siedzibą nowego żłobka dla 96 maluchów.

Podczas otwarcia Tęczowego Przedszkola.

Publiczny Żłobek w Sztumie został
utworzony 1 stycznia 2015 roku. Liczył dwa oddziały, jeden mieścił się
w budynku przy ul. Reja 17, natomiast
drugi w budynku przedszkola Kubusia Puchatka przy ul. Chełmińskiej 7.
Liczba 40 miejsc nie była wystarczająca w stosunku do potrzeb mieszkańców gminy. Po przeprowadzonej
w marcu 2017 roku rekrutacji dzieci
do oddziałów żłobkowych na kolejny rok szkolny na liście rezerwowej
oczekiwało jeszcze 50 dzieci.
- Z inicjatywy Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum Leszka Tabora, w listopadzie 2017 roku, w ramach Rządowego Programu MALUCH+ 2018,
przygotowaliśmy wniosek o pozyskanie dofinansowania na zwiększenie liczby miejsc o 56 i utworzenie
nowej siedziby Publicznego Żłobka
w Sztumie w budynku przy ul. Chełmińskiej 11 - informuje Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty
w Sztumie.

W ramach rządowego programu Maluch+ powstał nowy żłobek przy ul. Chełmińskiej.

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i samorząd pozyskał na ten
cel 1 mln 120 tys. zł. Całkowita wartość zadania wyniosła prawie 1 mln
704 tys. zł. Zakres wykonanych robót
uwzględniał termomodernizację budynku, wymianę stolarki i instalacji
c.o. Przebudowano pomieszczenia
pod kątem nowych funkcji, wraz
z wymianą posadzek, stolarki drzwiowej, malowaniem, wykonaniem okładzin ściennych, instalacji sanitarnych
i elektrycznych.
Budynek znajduje się w bliskiej
lokalizacji Publicznego Przedszkola
nr 1 w Sztumie, co umożliwia skorzystanie z istniejącej tam kuchni oraz
ogrodu przedszkolnego.
Nowy żłobek funkcjonuje od 21
stycznia 2019 roku. Mieszczą się w nim

cztery oddziały. Łącznie z opieki żłobkowej może skorzystać 96 dzieci.
Obecnie zapisanych jest 94.
Od 1 stycznia 2019 roku przy ul.
Żeromskiego działa Niepubliczne
Przedszkole Tęczowe Jaś Beatka
Franek. W nazwie znalazły się imiona
wnuków twórców placówki państwa
Baranów. Dzięki ich inicjatywie liczba
miejsc w oddziałach przedszkolnych
zwiększyła się o dodatkowe 75 miejsc
(3 oddziały). Obecnie do Przedszkola
Tęczowego chodzi 30 dzieci.
Placówka przy Żeromskiego uzupełniła sieć przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta i gminy. Dodajmy, że samorząd
przekazuje dotację na każdego ucznia
uczęszczającego do przedszkola niepublicznego.

PRZEDSZKOLNA STATYSTYKA
Mamy 743 miejsc przedszkolnych, z czego 448 w przedszkolach publicznych (w tym 125 miejsc bezpłatnych w tzw. oddziałach pięciogodzinnych), 25 miejsc w oddziale publicznym utworzonym w ramach konkursu przy Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Dzwoneczek w Sztumie
oraz 270 miejsc w niepublicznych przedszkolach i niepublicznym punkcie
przedszkolnym.
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Po e-dowód osobisty od marca
Od 4 marca można składać wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego
z warstwą elektroniczną.
Będzie to dotyczyło przede wszystkim osób, których
dowody straciły ważność lub w przypadku zniszczenia czy
utraty dokumentu. Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r.
E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną. Będzie bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.
Nowy dowód będzie zewnętrznie podobny do obecnego, wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego
pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne.
Dowód osobisty z warstwą elektroniczną ma pozwolić
potwierdzać tożsamość, składać podpis elektroniczny,
potwierdzać obecność posiadacza dowodu osobistego
w zewnętrznych systemach teleinformatycznych, w tym
w systemach służby zdrowia, przekraczać granice przez
automatyczne bramki na lotniskach UE.

Smakuj
życie
To projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej, który będzie realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Czerninie. Mieszkańcy Postolina, Białej Góry, Piekła
i Czernina wezmą udział w cyklu
warsztatów kulinarnych oraz jogi.
Pozyskana kwota na to zadanie to ponad 38 tys. zł.

Kawa za
złotówkę
Zachęcamy wszystkich seniorów
z terenu miasta i gminy Sztum do
skorzystania z zaproszenia na kawę/
herbatę za symboliczną złotówkę. W
ramach projektu „Kawa dla seniora” osoby powyżej 60 roku życia, na
podstawie dowodu osobistego, otrzymują w siedzibie MGOPS zaproszenie - bon na kawę/herbatę. Można
go zrealizować od poniedziałku do
piątku w pizzerii Roma w godz. 11-18
oraz w Caffe Figaro w godz. 12-17.

Jak wyjaśnia Minister Cyfryzacji, samo użycie dowodu w urzędzie będzie zbliżone do dokonywania w sklepie płatności zbliżeniowych przy pomocy karty płatniczej
z chipem. Osoby, które nie będą chciały korzystać z funkcjonalności warstwy elektronicznej będą mogły wykorzystywać e-dowód dokładnie tak, jak do tej pory.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM
podaje do publicznej wiadomości:
1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze
ustnego przetargu ograniczonego na dzierżawę działki należącej
do gminnego zasobu nieruchomości na czas nieokreślony.
Działka nr 473 o pow. 4,64 ha położona w obrębie Nowa Wieś, gm. Sztum, przeznaczona na zagospodarowanie rolnicze - uprawy rolne. Przetarg ograniczony jest do
właścicieli lub użytkowników posiadających inny tytuł prawny, nieruchomości sąsiadujących do przedmiotowej działki. Przewidywany termin przetargu II połowa 2019.
2. Wykaz nieruchomości należącej do gminnego zasobu nieruchomości Miasta
i Gminy Sztum, przeznaczonych do użyczenia na podstawie
Uchwały Nr V30.2019 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 02.02.2019 r.
Działka nr 169 oraz część działki nr 166 położone w obrębie Sztumskie Pole, gm.
Sztum. Umowa zostanie zawarta ze Stowarzyszeniem „Zróbmy Coś Razem Sztumskie Pole” z przeznaczeniem na cele statutowe związane
z szerzeniem kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
3. Wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu
nieruchomości Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do dzierżawy
na czas określony do 3 lat w drodze bezprzetargowej.
Działka nr 80 o pow. 0,0841 ha położona w obrębie II m. Sztum przeznaczona
na zagospodarowanie rolnicze - ogród przydomowy oraz działka nr 228/3
o pow. 0,81 ha położona w obrębie Sztumska Wieś, gm. Sztum przeznaczona
na zagospodarowanie rolnicze - uprawy rolne.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy informacyjnej na II piętrze
w tut. Urzędzie oraz zostały umieszczone na stronie internetowej
www.sztum.pl - zakładka ogłoszenia i wykazy.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy/użyczenia można uzyskać
w tut. Urzędzie pokój nr 41.Osoba do kontaktu: Justyna Jaśtak, tel. (55) 640 6372.
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Nowi wykonawcy

dokończą rozpoczętą modernizację
Ambitnie nakreślony w roku 2018 plan modernizacji gruntowych dróg gminnych płytami yombo
okazał się niewykonalny dla wykonawcy, który wygrał przetarg na to zadanie.

Skrzyżowanie Reja i Kościuszki - aż prosi się o rondo.

Tempo prowadzonych prac było
niezadawalające, firma nie kryła, że
ma kłopoty, deklarowała jednak, że
jest w stanie nadrobić zaległości.
- Po wielu spotkaniach dotyczących realizacji programu i niewywiązywaniu się z ustaleń oraz zapisów w
zawartych umowach Miasto i Gmina zdecydowała się na rozwiązanie
wszystkich umów z wykonawcą i naliczenie kar finansowych - informuje
Marcin Lipiński, kierownik referatu
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa magistratu.
Niedługo później firma ogłosiła
upadłość i należności z tytułu kar są
dochodzone na drodze sądowej.

Nowe umowy
Zaraz po rozwiązaniu umów rozpisano kolejny przetarg i zawarto
nowe umowy na modernizacje dróg
w zakresach ustalonych w ubiegłym
roku z mieszkańcami sołectw. Mają
zostać wykonane do końca sierpnia
tego roku.

Wykonawcą prac w miejscowościach: Zajezierze, Czernin, Szpitalna Wieś, Koniecwałd i Sztumska
Wieś jest firma Przemysława Kalinowskiego KAMEX z Gościszewa.
natomiast dla terenu Nowej Wsi,
Gronajn, Koślinki, Postolina, Kępiny i
Pietrzwałdu - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dominika Brzezińskiego z Brodnicy Górnej.
Na modernizację w pozostałych
sołectwach (Biała Góra, Piekło, Parpary, Gościszewo i Sztumskie Pole)
wkrótce zostanie rozpisany przetarg.

Drogi powiatowe

ulice Chopina, Kopernika, Kalkszteina, Paderewskiego, Konopnickiej, Curie Skłodowskiej (tzw.
Zydlungi) oraz Królowej Jadwigi wymiana nawierzchni bitumicznej,
chodników, wykonanie progów spowalniających, wymiana wpustów kanalizacji deszczowej; odcinek drogi
(1,1 km) Koślinka - Dąbrówka Malborska oraz Piekło - Miłoradz, Gronajny - Gmina Malbork - wymiana
nawierzchni bitumicznej z utwardzeniem poboczy; Postolin - Dąbrówka
Pruska - przebudowa drogi gruntowej z wykonaniem konstrukcji z nawierzchnią utwardzoną.

Miasto i Gmina Sztum, biorąc pod
uwagę liczne wnioski mieszkańców,
przekazała Starostwu Powiatowemu,
przygotowującemu plan remontów
dróg powiatowych, następujące propozycje:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy niebezpiecznego skrzyżowania dróg Reja Kościuszki wraz z infrastrukturą obejmującą
budowę ronda;

Do końca sierpnia mają zakończyć się
modernizacje zaplanowane
w ubiegłym roku.
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Pokochawszy mowę ojczystą,
zostaną wierne swojemu narodowi…

1 września 1919 roku z inicjatywny hrabiny Heleny Sierakowskiej z Waplewa
oraz sztumskiego Towarzystwa Kobiet św. Kingi otwarto pierwszą w mieście
polską ochronkę dla dzieci (przedszkole).

Anna Piotrowska Radtkowa z dziećmi przedwojennej ochronki w Postolinie.

Zebranie organizacyjne zwołano 17 sierpnia do sali
sztumskiej Strzelnicy. Rozpoczęło się występem członków Kółka Śpiewackiego z pieśniami patriotycznymi.
Powstało zaledwie kilka miesięcy wcześniej, ale już zaprezentowało się dobrze. (W grudniu zostanie zaproszone
do Kwidzyna w koncertem bożonarodzeniowym). Jego dyrygentem był Alojzy Domachowski, organista w kościele
św. Anny, prezesem kupiec Józef Domański, a zastępcą
doktor Feliks Morawski, ten sam, który zakładał pierwsze
polskie kółko śpiewu w naszym mieście w 1891 roku.
Z relacji zamieszczonej w „Gazecie Gdańskiej” można się dowiedzieć, że w Sztumie działała w tym czasie
niemiecka ochronka, kierowana przez diakoniskę - protestantkę. Stąd, jak argumentowano na wiecu, potrzeba
takiej polskiej placówki dla dzieci, „aby pokochały swoją
mowę ojczystą, a pokochawszy ją w ochronce przy zabawie i śpiewie (…) zawsze zostaną wierne swojemu narodowi”. Kupiec Paweł Muchowski apelował, by rodzice,
którzy są Polakami nakłaniali dzieci do mówienia tylko
po polsku. „Właśnie w Sztumie germanizacja tak dalece
postąpiła, iż matki polskie nie znające nawet dobrze języ-
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ka niemieckiego z małemi swemi dziećmi mówią po niemiecku, gdyż to niby ma być „fein”. Nic dziwnego więc, iż
takie dzieci lgną do niemczyzny i uważając mowę polską
jako podlejszą od niemieckiej i w końcu się swojej pięknej
mowy polskiej wstydzą.”
Hrabina Helena Sierakowska poinformowała, że
ochronka będzie bezpłatna, a fundusze na jej działalność
pochodzić będą ze składek. Opiekę przyrzekł sprawować
ks. proboszcz Leon Neumann, w zarządzie znalazły się:
Wanda Donimirska z Czernina, sztumianki - Barbara Muchowska, Antonina Michalska, Aurelia Morawska oraz
jeszcze dwie panie - Jancenowa i Gburkowska.
Gdzie mieściła się polska ochronka, tego niestety nie
udało się ustalić. W kwietniu 1920 roku odwiedził ją pisarz
Stefan Żeromski, który przyjechał na Powiśle z poetą Janem Kasprowiczem i literatem Władysławem Kozickim.
Na dwa miesiące przed mającym się odbyć głosowaniem
ludności, decydującym o przynależności państwowej tych
ziem, wpierali polskiego ducha, dzięki nim opinia publiczna w odrodzonym kraju miała dowiedzieć się czegoś więcej o Polakach na tej ziemi.

Ministerstwo nie pomogło
Nawet w poważnych opracowaniach zajmujących
się problematyką oświaty na Powiślu nie ma wzmianki
o otwarciu ochronki w Sztumie 1 września 1919 roku.
Henryk Chałupczak w artykule opublikowanym w 1982
roku tak pisał: „Po zakończeniu I wojny światowej, podczas przygotowań do plebiscytów, na terenie Prus
Wschodnich pojawiła się kwestia tworzenia polskich
prywatnych przedszkoli, tzw. ochronek. Koncepcję zakładania przedszkoli wysunął na zebraniu działaczy warmińskich w Olsztynie 24 lutego 1920 roku ks. dr Robert
Bilitewski [wcześniej wikary w Sztumie]. Realizacją projektu zakładającego utworzenie 50-tego typu placówek
zajęły się z ramienia Rady Ludowej Helena Sierakowska
i przybyła z Polski Anna Łubieńska. Ambitne plany działaczy plebiscytowych nie zyskały poparcia Ministerstwa
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP),
które uznało, że założenie takiej liczby przedszkoli będzie
niemożliwe bez zapewnienia odpowiedniej bazy materialnej i obsady pedagogicznej. Pierwsze przedszkola otwarto na terenie Powiśla 1 kwietnia 1920 roku w czterech
miejscowościach: Trzcianie, Starym Targu, Nowym Targu
i Mikołajkach. 19 kwietnia tego typu placówkę otwarto
w Postolinie. Do lipca 1920 roku przedszkola powstały w kilku dalszych miejscowościach, między innymi w
Sztumie, Gardei, Kalwie, Dąbrówce, Kwidzynie, Nowej
Wsi, Trupach [Tropach], Sztumskim Polu”.
Dodajmy jeszcze Białą Górę, Sadłuki i Jurkowice. Szacuje się, że do polskich przedszkoli uczęszczało do czasu
plebiscytu ok. 650 dzieci. Po polskiej przegranej władze
niemieckie likwidowały te placówki. Pozostały w Sztumie,
Postolinie, Starym Targu. Nowym Targu, Waplewie,
Trzcianie i Mikołajkach.
Afera szpiegowska
Niewiele wiemy o działalności sztumskiej ochronki.
Prowadziła ją w 1920 roku Tekla Bendigowa, a do pomocy
miała przez pewien czas Michalinę Ciepielowską, która
była prywatną nauczycielką u Sierakowskich w Waplewie. W listopadzie 1920 roku została nocą aresztowana
w Sztumie pod zarzutem szpiegostwa. Była to oczywista
szykana za jej działalność oświatową.

Cmentarz
wpisany
do rejestru

26 grudnia 1922 roku w sali hotelu Królewski Dwór
ochronka miała swoją gwiazdkę. „Program składał się
z popisów, przedstawienia teatralnego i podarków. W popisach nader licznych prawie cała ochronka wystąpiła”
- pisała „Gazeta Olsztyńska”. Sprawozdawca dziennika,
którym był Franciszek Barcz (Bartsch), sekretarz okręgowy Związku Polaków w Prusach Wschodnich z siedzibą
w Sztumie, wyróżnił szczególnie jedną dziewczynkę -Małgorzatę Steinke. Ks. dziekan Neumann zachęcał dzieci
do stosowania zasad religijnych, prosił też rodziców, aby
podpisywali wnioski o pozostawienie religii w szkołach.
W tekście znalazły się podziękowania - za podarki hrabinie Helenie Sierakowskiej oraz Jadwidze Czarlińskiej
z Zajezierza i Wandzie Donimirskiej z Czernina za pomoc
w przygotowanie gwiazdki. Słowa uznania skierował też
do ochroniarki, panny Foksówny (Fox).
Losy przedszkolanek
Maria Foksówna pracowała w ochronce do czasu jej
zamknięcia. Rok szkolny 1928/29 był ostatnim w działalności placówki. Uczęszczało wówczas do przedszkola 16
dzieci. Jak piszą historycy, zamknięto sztumską ochronkę
z powodu braku wykwalifikowanej nauczycielki. Można
przypuszczać, że Foksówna zdecydowała się wyjechać ze
Sztumu. Nie wiadomo, jak potoczyły się jej dalsze losy.
Więcej wiemy o innych paniach, pracujących w przedszkolach. Gdy przed plebiscytem organizowały się polskie
ochronki, w gazetach poznańskich ukazał się apel, że
wykwalifikowane nauczycielki są potrzebne na Powiślu
i Warmii. Odpowiedziała na niego m.in. Anna Piotrowska
Radtkowa, która trafiła do Postolina i z tą wsią związała
się na zawsze. Waleria Wróblewska-Neugebauer, urodzona w Postolinie, prowadziła ochronkę w Mikołajkach.
Po 1945 roku znowu w Postolinie. Agnieszka Połomska
rodem ze Straszewa, w Waplewie, a potem Trzcianie.
Na Powiśle przyjechała Maria Szufraga. Po ukończeniu
kursów przedszkolanek w Toruniu przez lata 1920-1939
opiekowała się dziećmi w polskich ochronkach w Trzcianie i Starym Targu. Po wojennej zawierusze znalazła się
w Sztumie. Pracowała w szpitalu jako intendentka, potem
przeniosła się do Gdańska.
Janusz Ryszkowski

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków uzupełnił wykaz wojewódzkiej ewidencji zabytków o dawny cmentarz poepidemiologiczny z połowy XIX
wieku przy ul. Reja w Sztumie.
Stało się tak po ogłoszeniu wyników interwencyjnych badań archeologicznych. Prowadzono je po odkryciu przez ekipę budującą w tym miejscu kanalizację deszczową szczątków ludzkich. Z przeprowadzonej przez archeologów
selekcji i analizy wydobytych kości wynika, że obrębie wykopu mogło być pochowanych kilka osób. 4-5 osobników dorosłych i 3 osoby młodociane (dzieci). Pozostałości drewna na zachowanych trzpieniach i samych desek mogą
świadczyć, że część zmarłych mogła być chowana w trumnach (skrzyniach)
lub w pewnego rodzaju szalunkach.
Wyniki badań potwierdziły znany sztumianom fakt, że w otoczeniu kapliczki
musiał być kiedyś cmentarz. Nazywany go cholerycznym.
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Prąd produkowany na stadionie
Realizowany wspólnie z Gminą Mikołajki Pomorskie projekt pod nazwą „Odnawialne źródła energii
w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum” wkracza w kolejną fazę.

Instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana
na budynku stadionu.

W niedługim czasie przeprowadzony zostanie wspólny dla obu partnerów projektu przetarg na dostawę
i montaż instalacji energetycznych dla mieszkańców obu
gmin. W ramach realizowanego projektu jeszcze w tym
roku na oraz w budynkach mieszkańców naszej gminy
zostanie zamontowanych 26 zestawów kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej i 22 nowoczesne kotły na biomasę zastąpią stare i mało efektywne
węglowe źródła ciepła. Poza tym 52 instalacje fotowoltaiczne do produkcji prądu na potrzeby gospodarstw
domowych, 2 instalacje fotowoltaiczne do produkcji prądu na budynkach gminnych (świetlicy wiejskiej w Białej
Górze oraz budynku Stadionu Miejskiego) oraz 25 pomp
ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Zgodnie z przyjętymi założeniami projektu, biorąc pod
uwagę instalacje montowane w obu gminach, łączna zdolność do wytwarzania energii odnawialnej pośród nieruchomości poddanych pracom modernizacyjnym wyniesie 1,49 MW, natomiast szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych aż 477,87 tony równoważnika CO2.
Projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum” został dofinansowany
z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii
- wsparcie dotacyjne, nr konkursu RPPM.10.03.01-IŻ.00-22.001/16.

Rekreacja wśród ziół
Samorząd wsparł trzy lokalne stowarzyszenia w przygotowaniu wniosków o przyznanie grantu w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju w konkursie przeprowadzonym przez Lokalną Grupę Działania Kraina Dolnego Powiśla.
Projekty dotyczą małej infrastruktury na terenach wiejskich. Innowacyjnością w nich jest utworzenie przy
każdym z zaplanowanych terenów
rekreacyjnych ekologicznego ogródka społecznego, w którym mieszkańcy będą mogli uprawiać zioła
i inne rośliny. Dodatkowo, w każdym
z projektów, zostaną przeprowadzone warsztaty z sadzenia, pielęgnacji i wykorzystania ziół i innych roślin, które będą
uprawiane na społecznym zielniku.
W ramach złożonych wniosków nasze stowarzyszenia ubiegają się łącznie o 122 tys. zł dofinansowania, czyli blisko
90 proc. wartości inwestycji. W przypadku pozytywnej oceny i otrzymania dofinansowania realizacja projektów została
zaplanowana na przyszły rok.
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Zapraszamy mieszkańców Miasta
i Gminy Sztum do wzięcia udziału w projekcie
pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - rozwój usług społecznych w gminie Sztum”
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
W projekcie realizowanym od miesiąca marca 2018 roku wzięło już udział 78 osób,
w tym rodziny, seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami.
RODZINOM oferujemy wsparcie w formie
m.in. warsztatów dla rodziców, asystenta
rodziny, porad w punkcie konsultacyjnym,
rodziny wspierającej, półkolonii dla dzieci.

SENIOROM oferujemy wsparcie w formie
m.in. usług opiekuńczych, porad w punkcie konsultacyjnym, usług telemedycyny
oraz pobytu w Dziennym Ośrodku Wsparcia.

OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
oferujemy wsparcie w formie m.in. specjalistycznych usług opiekuńczych, asystenta osoby niepełnosprawnej, porad
w punkcie konsultacyjnym

DOKUMENTY REKRUTACYJNE W OKRESIE MARZEC-MAJ 2019 R. SĄ DOSTĘPNE:
•

W siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39
oraz na stronie internetowej www.mgopssztum.pl

• W siedzibie Spółdzielni Socjalnej „Iskra”, ul. Łąkowa 19,
Sztumskie Pole oraz na stronie internetowej www.spoldzielniaiskra.pl
•

W siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”,
ul. Reja 12 oraz na stronie internetowej www.darsztum.pl

UWAGA!

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ W SIEDZIBIE MGOPS W SZTUMIE,
UL. MICKIEWICZA 39 (POKÓJ NR 4) ORAZ POD NUMEREM TELEFONU (55) 640 63 67.

e-Mocni

UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE,
REALNE KORZYŚCI
W naszej gminie trwają bezpłatne szkolenia z korzystania z Internetu. Jest to propozycja dla mieszkańców, którzy ukończyli 18 rok życia i chcieliby zdobyć, bądź rozwinąć, swoje umiejętności w zakresie możliwości, jakie daje
Internet i świat cyfrowy.

ciu codziennym. Nauka będzie realizowana w niewielkich
grupach, co pozwoli na dobre przyswojenie umiejętności.
Miejsce i czas szkoleń także będą dostosowane do możliwości mieszkańców.

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorem projektu
W ramach projektu
uczestnicy
mogą
przejść
cykl
szkow
naszej
Darią Wojtaś,
nr 55 640 63
Projekt współﬁnansowany z Europejskiego Funduszu Społecznegogminie:
oraz ze środków
budżetutelefonicznie
państwa
leń, które ich zdaniem
są
im
najbardziej
przydatne
w
ży83,
e-mail:
daria.wojtas@sztum.pl.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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Dwadzieścia lat
skończyło Grand Prix Sztumu
W sobotę 9 lutego przy pełnej sali sztumskiego Kino-Teatru podsumowano
XX Jubileuszowe Biegowe Grand Prix Sztumu rozgrywane pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Leszka Tabora.

Pół tysiąca biegaczy zgromadziło ogółem Jubileuszowe Grand Prix Sztumu.

Początki nie były obiecujące i chyba niewielu przypuszczało, że impreza doczeka się takiego rozkwitu.
Ryszard Mazerski zainspirował się
przed laty sopockim biegiem po plaży i postanowił przeszczepić tę idee
na sztumski grunt. Trudno może dziś
uwierzyć, że w 1999 roku w inauguracyjnym Zimowym Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych (taka
była pełna nazwa) uczestniczyło 25
zawodników, w tym kilku z naszego
miasta.
Z upływem lat stawało się jasne,
że sztumianie bardzo polubili te biegi. Po jedenastu edycjach biegacze
musieli przenieść się… pod sklep. To

nie żart, zaczęła się bowiem rewitalizacja bulwaru nad jeziorem i nie było
możliwości zorganizowania tam zawodów. Start z metą usytuowano na
ulicy Słonecznej między ówczesnym
Gimnazjum nr 1 a sklepem LIDL.
Trasa przebiegała ulicami: Słoneczną, Ogrodową, Kwiatową i Wiejską.
Gdy spadł śnieg, rywalizacja okazała
się trudna, ale nikt jakoś nie narzekał.
Ostatnia edycja XX Jubileuszowego Biegowego Grand Prix Sztumu
zgromadziła na starcie ponad 250
uczestników, zaś w sumie wzięło
w nim udział prawie pół tysiąca osób:
w biegu kobiet i mężczyzn na dystan-

Pierwsze dotacje
na rozwój sportu przyznane!
Ponad 220 tys. zł dostały sztumskie kluby sportowe z budżetu
miasta w 2019 roku na zadania realizowane w zakresie rozwoju
sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum.
8 lutego rozstrzygnięto pierwszy nabór wniosków i przyznano dotacje 7 klubom na realizację 9 zadań.
Wśród dyscyplin, które otrzymały miejskie dofinansowanie, są: lekkoatletyka, piłka nożna, kolarstwo oraz tenis ziemny. Szczegółowe informacje o przyznanych dotacjach znajdą Państwo na stronie internetowej www.sztum.pl.
Trwają przygotowywania do drugiego nabóru wniosków na realizacje zadań sportowych - tym razem dla klubów zajmujących się sportami wodnymi.
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Bartosz Mazerski zwyciężał
w 41 biegach cyklu.

sie 9,2 km, biegu juniorów - 4,6 km,
nordic walking i canicross. Jak
potwierdza organizator - Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR
Sztum - jedna trzecia to uczestnicy
z miasta i gminy Sztum! Bo głównym
celem imprezy od samego początku
jest to, żeby jak najwięcej naszych
mieszkańców aktywnie uczestniczyło w różnych formach ruchu na pięknej ścieżce pieszo-rowerowej wokół
jeziora i bulwarze.
- Prawie wszyscy zazdroszczą
nam takiej pięknej trasy - dodaje
prezes klubu Ryszard Mazerski.
W XX Grand Prix Sztumu wśród
kobiet triumfowali Elżbieta Tuwalska
i Bartosz Mazerski (po raz trzynasty
w historii). W nordic walking najlepszymi okazali się Monika Malinowska ze Sztumu i Maciej Wiśniewski
z Malborka. W canicross, czyli w biegu z psem zwyciężyli Magda Janczak
z Pszczółek i Krzysztof Pawłowski
z Tczewa.
Reasumując, w dwudziestoletniej historii sztumskiego Grand Prix
zorganizowano dokładnie 80 edycji
biegów, w których wzięło udział kilka
tysięcy osób.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z biegów dostępnej na stronie www.zantyr.pl.

Scottie w „Dwójce”, czyli programujemy
Nie takie programowanie straszne, jak je malują…
Przekonano się o tym w „Dwójce”, przystępując z nowym rokiem
szkolnym do realizacji projektu „KoderJunior - Szkoła Mistrzów Programowania” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020.
Nadrzędnym celem projektu jest
przygotowanie szkół do wdrożenia
nauki programowania do podstawy
programowej oraz upowszechnianie
innowacyjnych metod kształtowania
kompetencji programowania w edukacji wczesnoszkolnej.
Jak każde działanie innowacyjne,
tak i ten projekt od początku wzbudzał emocje i ciekawość tak uczniów,
jak i samych nauczycieli. Początek
działań był pełen znaków zapytania,
powodowanych zmierzeniem się
z nowym wyzwaniem oraz zastosowaniem w tak licznych grupach, jakimi są zespoły I-III w szkole.
Po kolejnych spotkaniach z konsultantami KoderJunior z Uniwersytetu Gdańskiego oraz po przeprowadzeniu zajęć okazało się, że obawy
były budowane na wyrost. Codziennie
mnóstwo przyziemnych czynności
programujemy unplugged - czyli bez
użycia komputera. Wystarczy tylko
je umiejętnie zakodować i przenieść
kolejne kroki na platformę.

Uczniowie wyposażeni w tablety przystąpili do nauki programowania
z wykorzystaniem klocków i aplikacji Scottie Go!

Uczniowie wyposażeni w tablety
z zainteresowaniem przystąpili do
nauki programowania z wykorzystaniem klocków i aplikacji Scottie Go!
Dzięki grze uczą się tworzyć jasne
i zrozumiałe zaawansowane programy. Zadania dodatkowo wpływają na
poprawę umiejętności pracy zespołowej i komunikacji.
Zestawy gier edukacyjnych i roboty do nauki programowania, a także
tablety umożliwiające realizację za-

jęć z wykorzystaniem zakupionych
pomocy dydaktycznych, „Dwójka”
otrzymała w ramach działań projektowych.
KoderJunior - Szkoła Mistrzów
Programowania jest programem
partnerskim Fundacji Pro Cultura (lider), Uniwersytetu Gdańskiego i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo- Sieciowego, realizowanym
od czerwca 2018 do sierpnia 2019
roku.

Teleopieka i koperta życia

Od listopada 2014 r. Miasto i Gmina
Sztum, za pośrednictwem MGOPS
w Sztumie, oferuje świadczenie usługi zapewniającej mieszkańcom telefoniczną opiekę domową (teleopiekę). Polega ona na elektronicznym
całodobowym monitoringu i przyzywaniu natychmiastowej pomocy

w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa osób starszych
i osób z niepełnosprawnością w miejscu ich zamieszkania.
Natomiast od października 2016
r. realizowany jest projekt pn. „Koperta życia”, którego celem jest
zwiększenie bezpieczeństwa udzielenia prawidłowej pomocy lekarskiej
w nagłych przypadkach. Seniorzy
otrzymują specjalnie przygotowane
koperty, w których zapisane zostaną
ich dane osobowe oraz najważniejsze
informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki
oraz kontakt do najbliższych. Pakiet
z tymi informacjami przechowywany

jest w lodówce, czyli miejscu, które jest w każdym domu i jest łatwo
dostępne. Koperty przekazywane są
uczestnikom nieodpłatnie, a o „Kopercie życia” są informowani ratownicy pogotowia w Sztumie.
Mieszkańców miasta i gminy Sztum
zainteresowanych tymi usługami
prosimy o kontaktowanie się z pracownikami MGOPS w Sztumie pod
numerem telefonu 55-640-63-33 lub
osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sztumie, ul. Mickiewicza 39, parter
budynku, pok. nr 6.
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Warto wiedzieć

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
możliwości będą mogły skorzystać osoby, które dostaną
zaświadczenie w grudniu 2019 r., aby uniknąć płacenia
dwóch opłat w krótkim okresie.
Jak członkowie spółdzielni mieszkaniowych mogą
skorzystać z bonifikat przyznawanych spółdzielniom
mieszkaniowym?

Jakie formalności dotyczą przekształcenia?
Otrzymasz zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Wyśle je do Ciebie wójt / burmistrz / prezydent miasta, albo starosta, albo dyrektor oddziału terenowego
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa albo dyrektor
oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego. Urząd
ma na to do 12 miesięcy od przekształcenia.
Na Twój wniosek zaświadczenie otrzymasz w ciągu 4 miesięcy albo w ciągu 30 dni (jeśli wniosek uzasadniony np.
sprzedażą mieszkania albo potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu).
Takie samo zaświadczenie otrzyma z urzędu sąd rejonowy (wydział Ksiąg Wieczystych) i dokona odpowiedniego
wpisu. Wpis dotyczący własności do księgi wieczystej jest
wolny od opłat.
Opłata przekształceniowa
Termin wpłaty pierwszej opłaty przekształceniowej będzie zależeć od terminu wydania zaświadczenia. Przepis
art. 20 ust. 1 wyraźnie stwierdza, że opłatę należną za
rok 2019 wnosi się w terminie do 29 lutego 2020 r., co
oznacza, że za 2019 r. wnosi się opłatę przekształceniową,
z tym że ustalony jest inny wyjątkowy
termin do jej wniesienia.
Opłata za 2019 r. może być wniesiona
w 2019 r., jeżeli zaświadczenie zostanie wydane w 2019 roku. Za rok 2020
również obowiązuje wniesienie opłaty,
z tym że już w terminie do 31 marca
2020. Zatem jeżeli właściciel będzie
zwlekał z wniesieniem opłaty za 2019
r. może się zdarzyć, że w krótkim okresie będzie musiał wnieść dwie opłaty za 2019 r. i 2020 r. Ustawa przewiduje
możliwość ustalenia innego terminu
na wniesienie opłaty przekształceniowej niż do 31 marca danego roku. Z tej

Przepis art. 9 ustawy przekształceniowej reguluje zasady udzielania bonifikaty od rocznej opłaty przekształceniowej lub od opłaty jednorazowej. Podmiotami uprawnionymi do skorzystania z ulgi są m.in. spółdzielnie
mieszkaniowe, co umożliwi udzielenie wsparcia w formie
bonifikaty osobom, które zamieszkują w lokalach będących własnością spółdzielni. Zapewni to przepis art. 9
ust. 6 , który określa zasadę rozliczenia przyznanej bonifikaty pomiędzy spółdzielnią, a jej członkami. To bowiem
spółdzielcy (osoby fizyczne) a nie spółdzielnia mieszkaniowa (jako osoba prawna) powinni być beneficjentami
przyznanej ulgi. Przepis ust. 6 jest jednostką redakcyjną
art. 9, zatem stanowi uszczegółowienie normy zawartej
w ust. 1 tego przepisu i określa sposób „przenoszenia”
korzyści z bonifikaty udzielonej spółdzielni mieszkaniowej
na osoby fizyczne zamieszkujące w zasobach spółdzielni.
Ustawodawca racjonalnie zatem przyjął, że osoba, której
przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, korzysta z bonifikaty w formie ulgi w opłatach, które
ponosi na rzecz spółdzielni z tytułu udziału w kosztach
eksploatacji budynków. Rozwiązanie to zostało oparte na
funkcjonującym już od dłuższego czasu w systemie prawnym przepisie art. 74 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju -www.miir.gov.pl/strony/zadania/
gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie/.

Do Krokusa po poradę
W Punkcie Konsultacyjnym „Krokus” przy Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Sztumie (GKRPA) specjaliści służą mieszkańcom miasta i gminy Sztum bezpłatnymi poradami w zakresie m. in. uzależnień i przemocy w rodzinie.
Udzielają porad podczas swoich dyżurów pełnionych w siedzibie GKRPA,
która mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum, przy ul. Mickiewicza 39 - wejście od strony parkingu.
•
•
•
•

Prawnik - w każdy poniedziałek w godz. od 16.20 do 20.20.
Terapeuta ds. uzależnień - w każdy czwartek w godz. 16.00 do 18.00.
Psycholog - w 2 i 4 piątek miesiąca w godz. od 15.00 do 17.00.
Specjalista ds. przemocy udziela konsultacji i porad w miejscu zamieszkania mieszkańców w razie potrzeby.
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Karnawałowe zabawy
w naszych sołectwach

Sztumskie Centrum Kultury zorganizowało dla dzieci z wszystkich sołectw zabawy
karnawałowo-choinkowe. Animatorzy z SCK zadbali, aby nikt się nie nudził,
a Mikołaj z workiem prezentów, wspierany przez burmistrza Leszka Tabora, o resztę...

Dzieci z Zajezierza i Kępiny bawiły się wspólnie w SCK.

Sztumska Wieś - grupowe zdjęcie z Mikołajem.

Jedzie pociąg z daleka… W Postolinie zaczeka.

Tak poszaleć tanecznie można tylko w Piekle.

Wciągająca zabawa z chustą w szkole w Nowej Wsi.

Zabawa karnawałowa na słodko w Koniecwałdzie.
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50 lat minęło,
jak jeden dzień…

W Urzędzie Stanu Cywilnego kolejne pary małżeńskie z terenu miasta i gminy Sztum
obchodziły rocznice 50-lecia zwarcia związku małżeńskiego: Jadwiga i Henryk Baźmierowscy,
Stanisława i Andrzej Furykowie, Teresa i Władysław Konkolowie, Maria i Józef Łaskawscy,
Maria i Jan Pacankowie, Danuta i Stefan Szyszkowie oraz Jadwiga i Lucjan Węcławowiczowie.
Burmistrz Leszek Tabor złożył jubilatom serdeczne gratulacje i życzenia oraz wręczył Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie przyznawane przez Prezydenta RP. Pary otrzymały także dyplomy, kwiaty oraz upominki.

Jadwiga i Henryk Baźmierowscy

Maria i Józef Łaskawscy

Danuta i Stefan Szyszkowie

Teresa i Władysław Konkolowie

Stanisława i Andrzej Furykowie

Maria i Jan Pacankowie

Jadwiga i Lucjan Węcławowiczowie

