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Wszystko zależy od klimatu…
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PERSONALIA

25 lat temu Sztum podpisał
umowę partnerską z miastem
Ritterhude, a pięć lat później
z Val de Reuil.

Zakończyły się wybory władz
w 18 sołectwach. 10 sołtysów
będzie pełniło swoją funkcję
ponownie.

Mirosław Szczepanek wygrał
ogłoszony przez burmistrza
konkurs na stanowisko
sekretarza Miasta i Gminy Sztum.

Stypendium
dla kajakarki

Oliwia Majewska, kajakarka UKS Sokolik Czernin,
otrzymała stypendium sportowe Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum. Podczas uroczystej części sesji kwietniowej Rady Miejskiej wręczyli je zawodniczce burmistrz Leszek Tabor oraz przewodniczący rady Czesław Oleksiak.
W ubiegłym roku Oliwia zajęła m.in. czwarte miejsce na
XXXII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Maratonie Kajakowym w Gorzowie Wielkopolskim (K-1, dystans
12,1 km). Została powołana do kardy narodowej w kategorii juniorek młodszych. Stypendium w wysokości 1650 zł
ma pomóc w dalszym rozwoju jej kariery sportowej.

Personalia

Nowy sekretarz Miasta i Gminy
Mirosław Szczepanek wygrał konkurs na stanowisko
sekretarza Miasta
i Gminy Sztum.
Jest absolwentem
Wydziału Geodezji
i Gospodarki Gruntami Przestrzennej
Akademii
Rolniczo-Technicznej
w Olsztynie (1994)
oraz studiów podyplomowych z szacowania nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ma duże
doświadczenie w administracji. Pracował m.in. w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych, Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (także jako
kierownik Biura Powiatowego w Sztumie) i Urzędzie
Gminy w Starym Targu. Mieszka w Sztumie.

W XVI Konkursie Potraw Wielkanocnych, organizowanym przez Sztumskie Centrum Kultury, wzięło udział 12
ekip, reprezentujących sołectwa. Jury przyznawało miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach.
I tak: najwyżej oceniono potrawy wielkanocne (w kolejności miejsc) Czernina, Postolina i Koniecwałdu. Ciasta
wielkanocne: tu wygrały panie z Piekła, przed Pietrzwałdem i Koślinką.
Dekoracja stołu wielkanocnego: zwyciężył Czernin
przed Uśnicami i Piekłem.
Palmy wielkanocne - najpiękniejsze z Nowej Wsi, potem Sztumskiego Pola i Gościszewa.
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

Pomorskie wybierze
posłów do Brukseli
W niedzielę 26 maja
odbędą się wybory do
Parlamentu Europejskiego.
- Zachęcam wszystkich,
aby skorzystali ze swoich praw
- mówi burmistrz Leszek
Tabor. - Majowe wybory oraz
jesienne do Sejmu i Senatu
będą jednymi z najważniejszych w ostatnich trzech
dekadach. Ich wyniki zdecydują
nie tylko o tym, co się będzie
działo w Brukseli i Warszawie,
ale także Małych Ojczyznach,
takich jak nasza Ziemia
Sztumska.
Granice obwodów głosowania
oraz siedziby obwodowych komisji
wyborczych są takie same jak podczas ubiegłorocznych wyborów samorządowych. Czyli lokale wyborcze
będą się znajdowały w: świetlicy
wiejskiej w Piekle, Zespole Szkół
w Gościszewie, Zespole Szkół
w Czerninie, Szkole Podstawowej
w Nowej Wsi, świetlicy wiejskiej
w Postolinie, Szkole Podstawowej
nr 1, Szkole Podstawowej nr 2,
Bibliotece SCK, Starostwie Powiatowym, Urzędzie Stanu Cywilnego,
świetlicy Straży Pożarnej w Sztumie,
Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach oraz Szpitalu Polskim
i Zakładzie Karnym.
GŁOSOWAĆ
KORESPONDENCYJNIE mogą wyborcy posiadający
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu

rentowego o całkowitej niezdolności
do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; całkowitej niezdolności do pracy; niezdolności do samodzielnej egzystencji; o zaliczeniu do
I lub II grupy inwalidów, a także osoby
о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego
w Gdańsku II najpóźniej do dnia 13
maja 2019 r.
GŁOSOWAĆ PRZEZ PEŁNOMOCNIKA mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą
75 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o: całkowitej niezdolności
do pracy i niezdolności do samodziel-

nej egzystencji; całkowitej niezdolności do pracy; niezdolności do samodzielnej egzystencji; o zaliczeniu do
I lub II grupy inwalidów, a także osoby
о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Wniosek o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa powinien zostać
złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum najpóźniej do dnia 17 maja
2019 r.
Głosować można tylko na jedną
listę kandydatów, stawiając znak „X”
(dwie przecinające się linie) w kratce
z lewej strony obok nazwiska jednego
kandydata z tej listy, wskazując w ten
sposób jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Lokale wyborcze będą
czynne od 7.00 do 21.00.
Pamiętajmy o zabraniu
dowodu osobistego.
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Wszystko zależy

Z burmistrzem Leszkiem Taborem rozmawiamy o tym, jak współpraca partnerska zmienia życie
mieszkańców miasta i gminy Sztum.

- Obchodzimy w maju jubileusze partnerstwa - 25-lecia współpracy z niemieckim Ritterhude, 20-lecia z Val
de Reuil we Francji i 15-lecie wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej. Jak wygląda bilans bliskich związków naszych gmin?
- Z Ritterhude jesteśmy miastami partnerskimi od 1994
roku i jestem dumny z tego, że od początku jako samorządowiec w tej współpracy uczestniczę. Dzięki naszym
przyjaciołom z Niemiec podpisaliśmy później umowę
o partnerstwie z francuską gminą Val de Reuil i tworzymy,
jak ja to nazywam, Mały Trójkąt Weimarski, który może
być przykładem dla tego dużego, bo ten obecnie, niestety,
nie ma się najlepiej…
Historia naszego partnerstwa na różnych płaszczyznach jest bogata, ale jeden aspekt chciałbym szczególnie
podkreślić. Przed wejściem do Unii Europejskiej, dzięki
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naszym przyjaciołom z Ritterhude braliśmy udział w europejskich programach ECOS, podnosząc swoje kompetencje między innym z dziedzinie planowania przestrzennego, ochrony środowiska, turystyki, oszczędzania energii.
Dzięki środkom z programu ECOS wykonaliśmy pierwszą
w Sztumie termomodernizację budynku komunalnego
przy ul. Mickiewicza (obok poczty) oraz unowocześniliśmy
oczyszczalnię ścieków. Uczestnicząc w tych projektach,
jako samorząd i społeczność, dużo nauczyliśmy się pod
względem intelektualnym i mentalnym.
Kiedy Polska została przyjęta do Unii Europejskiej, kiedy otworzyły się możliwości realizowania polityki europejskiej, polityki modernizacji Polski, byliśmy, tu lokalnie,
bardzo dobrze przygotowani, aby ubiegać się o pieniądze
unijne i realizować zamierzenia poprawiające jakość życia
mieszkańców.

od klimatu…
- Uczeń wyrósł na partnera. Razem z panią burmistrz
Ritterhude występował pan niedawno na konferencji
poświęconej ochronie klimatu w Berlinie. Jak do tego
doszło?
- Podczas jednej z wizyt burmistrz Susanne Geils zaprezentowała sztumskiej delegacji ogniwa fotowoltaiczne,
domy pasywane, czyli takie, które zużywają mało energii,
i ogólnie, całe podejście do spraw ochrony klimatu. Czyli
to, co i dla naszej gminy jest bardzo ważne i ujęte w strategii rozwoju. Dzięki wspólnemu z Ritterhude projektowi,
sfinansowanemu przez Ministerstwo Ochrony Środowiska Niemiec, wykonaliśmy 50 profesjonalnych ankiet oraz
10 audytów energetycznych na sztumskim „Zydlungach”,
osiedlu domków, które powstało w latach 30. ubiegłego
wieku. Te budyneczki, często dziś zamieszkałe przez ludzi
starszych, często niezamożnych, są bardzo nieefektywnie
energetyczne i uciążliwe dla innych z powodu korzystania
z pieców węglowych, „kopciuchów”. Zdiagnozowaliśmy
profesjonalnie po raz pierwszy nie tylko wiedzę mieszkańców osiedla na temat ochrony klimatu, ograniczania niskiej emisji, poszanowania energii, ale też na konkretnych
przykładach budynków pokazaliśmy, co trzeba zrobić, aby
to poprawić. Zakres tego projektu był nieduży, ograniczony
pozyskanymi środkami, ale pierwszy krok został zrobiony.
Choć jesteśmy oddaleni o prawie 1000 kilometrów to
problemy mamy przecież takie same. M.in. o tym mówiliśmy też na europejskiej konferencji w Berlinie.
Dodam, że my z kolei zaprosiliśmy niemieckiego partnera do projektu klimatycznego realizowanego przez
stowarzyszenie Energies City, do którego jako gmina należymy. Dzięki temu Ritterhude pozyskało duże środki
z funduszy niemieckich na renowację energetyczną jednej
ze swoich dzielnic.

- Podkreślał pan wielokrotnie, że temat ochrony klimatu
nie istnieje w debacie publicznej, a polityczna atmosfera
też nie jest sprzymierzeńcem lokalnej polityki klimatycznej.
- Politycy unikają tematu jak ognia, ale nie ma się co na
to oglądać, tylko trzeba robić swoje… Jako samorząd musimy dołożyć wszelkich starań, aby pomóc mieszkańcom
nie tylko w zrozumieniu tego, co kryje się pod ogólnym
hasłem ochrony klimatu, zmianie ich nastawienia, ale
- na ile to możliwe - pomocy w rozwiązywaniu problemów.
Chodzi o konkretną pomoc w pozyskaniu pieniędzy na termomodernizację domów, wymianę pieców, itd. Dotyczy to
szczególnie tych mieszkańców, którzy z powodu sytuacji

materialnej, często także braku wiedzy są często bezradni, aby poczynić inwestycje chroniące czy łagodzące podwyżki energii. Nie ma się co łudzić, że wyższe rachunki za
prąd nas ominą, w tym roku ceny zostały tylko zamrożone.
To ważny temat, może najważniejszy. Dlatego zapowiedziałem zwołanie wkrótce specjalnej sesji Rady Miejskiej
poświęconej sprawom klimatycznym. W myśl hasła „Myśl
globalnie - działaj lokalnie”.

- Nie zaczynamy od zera, gmina może pochwalić konkretnymi dokonaniami…
- To prawda. Jesteśmy gminą kreatywną, innowacyjną. Są farmy wiatrowe, które produkują pięć razy więcej
energii elektrycznej, niż potrzebuje miasto i gmina. Została wykonana termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej z ogniwami fotowoltaicznymi produkującymi
energię elektryczną, jest energooszczędne oświetlenie
uliczne. Tym samym znacznie przekroczyliśmy limity produkcji „zielone energii”, ograniczenia emisji dwutlenku
węgla, do których została zobowiązana Polska przez Unię
Europejską.
Może nie każdego przekonuje, że to wszystko jest konieczne dla ratowania naszej planety, ale na pewno mocno przemawia fakt, że dzięki zrealizowanym projektom już
płacimy znacznie mniejsze rachunki za ogrzewanie i prąd.
Sporo wyzwań przed nami. Jako gmina jesteśmy właścicielami dość dużego zasobu mieszkaniowego i musimy opracować i wdrożyć kompleksowy program poprawy
efektywności energetycznej i ograniczenia ubóstwa energetycznego najemców mieszkań komunalnych. Pamiętajmy, że są one przydzielane najuboższej grupie mieszkańców. W niektórych budynkach to zrobiliśmy, ale mamy
jeszcze sporo do zrobienia, ale w taki sposób, aby najemców było potem stać na płacenie czynszów.
W ubiegłym został powołany Sztumski Klaster Energetyczny, to porozumienie, dotyczące wytwarzania i obrotu
energią z odnawialnych źródeł w ramach jednej sieci dystrybucyjnej. Mamy na Węgrach tereny pod Park Zielonej
Energii, gdzie może stanąć 10 farm słonecznych o mocy
1 MGW. Są już zainteresowani inwestorzy.
Krótko mówiąc: dążymy do tego, by nasza gmina nie
tylko była samowystarczalna energetycznie w ramach
klastra, ale aby jej mieszkańcy czerpali z tego wymierne korzyści, mniej płacili za prąd. Czyli uspołecznić zyski
z energetycznej rewolucji. I to jest właśnie „energetyka
obywatelska”.

B I U L E T Y N I N F O R M A C YJ N Y M I A S TA I G M I N Y S Z T U M |

5

Un jumelage, une histoire,
une amitié, une Europe

En 1999, au siècle dernier, Sztum
et Val-de-Reuil définissaient les termes juridiques, techniques, administratifs de leur jumelage. Nos amis de
Ritterhude venaient de nous présenter. Nous ne nous connaissions pas
encore très bien. Il fallait cette base
solennelle pour que débutent, vraiment, entre nous, une belle histoire
et une grande amitié. A notre échelle,
modeste, c’est ainsi que nous avons
forgé l’Europe, notre Europe. Vingt
belles années ont passé. D’échan-

ges, de rencontres, de projets entre
élus, associations, habitants. C’est
sur cette relation sans cesse renforcée qu’est née notre partenariat.
Sincère, authentique, durable. C’est
lui que nous célébrons aujourd’hui.
Entre nos villes, l’une encore enfant,
en Normandie, le long des falaises
de la Seine, l’autre déjà adulte, en
Poméranie, non loin des plages de
la Baltique, rien ne semblait prédestiné. Certes, Val-de-Reuil abritait
une petite communauté polonaise
venue du Nord de la France. Pourtant, au-delà des différences et
des distances, historiques ou géographiques, ce qui nous a rassemblé
est devenu plus fort que ce qui aurait
pu nous séparer. Nous sommes voisins d’un grand port. Vous Gdansk,
nous Rouen et Le Havre. Nous partageons un même patrimoine. Celui
de notre environnement, de nos lacs
et de nos rivières, de nos parcs et
de nos forêts. Nous avons en commun une même ambition. Celle du
renouveau urbain et de l’exigence
du service rendu à nos administrés.
Nous sommes attachés aux mêmes
valeurs. Celles de la solidarité, de la
proximité et de la fraternité. À cela
s’est ajouté une volonté partagée de

nous retrouver chaque année. Sous
nos drapeaux français et polonais
lors des grands rendez-vous d’unité
nationale. Avec la même hospitalité
et la même solennité. Sur les routes
de nos marathons ou sur les théâtres
de nos manifestations. Avec la même
convivialité et la même générosité.
Je ne suis jamais allé plus d’un jour,
en touriste, à Varsovie et il me semble que je suis chez moi à Sztum. Si
les anniversaires permettent de regarder le chemin déjà parcouru, ils
servent aussi à regarder l’avenir. Des
liens nouveaux peuvent encore être
crées. Entre nos écoles, nos fonctionnaires ou nos entreprises. C’est
le vœu que je souhaite formuler. C’est
l’horizon commun qu’il nous faut désormais fixer. À l’heure d’échéances
importantes pour l’Europe, ce sera
notre manière de la rendre plus concrète et plus humaine. Pour cela,
continuons à avancer ensemble et à
proclamer: Vive l’amitié franco-polonaise! Longue vie au jumelage entre
Sztum et Val-de-Reuil!
Marc-Antoine JAMET
Maire de Val-de-Reuil (France)

25 Jahre Partnerschaft Stadt Sztum
und Gemeinde Ritterhude
Die Bürgermeisterin der Gemeinde Ritterhude Susanne Geils ist dankbar über die
langjährige gesellschaftlich-kulturelle Zusammenarbeit und die freundschaftliche Verbundenheit, die sich schon mit der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde am 26.
Oktober 1994 entwickelte und die Bürger beider Gemeinden eint. Neben den vielen Freundschaften, die vertrauensvoll gepflegt werden, arbeitet Frau Bürgermeisterin Geils aktuell gemeinsam mit dem Bürgermeister Leszek Tabor intensiv an einem internationalen
Projekt für den Klimaschutz in ihren Kommunen mit. Gerade in schwierigen Zeiten, in denen der europäische Gedanke von einigen rechten Bewegungen angezweifelt wird und der
Brexit die Gemeinschaft beschäftigt, hält die Bürgermeisterin es für besonders wichtig,
dass die Bürger der Partnerkommunen bei allen Gelegenheiten bekräftigen, dass sie nicht
an Europa zweifeln und sich gemeinsam für den Frieden und die Demokratie einsetzen. Die Freude ist groß, in der Zeit
vom 1. bis zum 5. Mai 2019 wieder Gast in Sztum sein zu dürfen.
Susanne Geils
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Więzi braterskie, historia,
przyjaźń, Europa

W 1999 roku Sztum i Val-de-Reuil
uzgodniły prawne, techniczne i administracyjne zasady partnerstwa.
Zanim do tego doszło, przyjaciele
z Ritterhude nam Was zarekomendowali. Jeszcze nie znaliśmy się
zbyt dobrze. Konieczna była oficjalna
podstawa, aby naprawdę zaczęła się
między nami piękna historia i wielka
przyjaźń. W naszej skromnej skali
stworzyliśmy Europę, naszą Europę. Minęło dwadzieścia pięknych lat.
Spotkań, projektów, współpracy mię-

dzy naszymi radnymi, stowarzyszeniami, mieszkańcami.
To na tej nieustannie wzmacnianej
więzi narodziło się nasze partnerstwo. Szczere, autentyczne, trwałe.
To, które świętujemy dzisiaj w naszych miastach. Jednym, jeszcze
młodym, w Normandii, położonym
wzdłuż klifów rzeki Sekwany, drugim
już dorosłym, położonym na Pomorzu, niedaleko plaż Bałtyku. Nic nie
było przesądzone, choć Val-de-Reuil
był domem dla małej polskiej społeczności, która przybyła z północnej
Francji. Jednak mimo różnic i odległości, historycznych lub geograficznych, to, co nas zjednoczyło, stało się
silniejsze niż to, co mogło nas dzielić.
Mieszkamy w sąsiedztwie dużych portów. Wy Gdańska, my Rouen
i Le Havre. Dzielimy to samo dziedzictwo. Jezior i rzek, naszych parków i lasów. Mamy wspólne dążenia rozbudowę miasta i służenie naszym
obywatelom. Jesteśmy przywiązani
do tych samych wartości. Solidarności, bliskości i braterstwa. Do tego
doszła wspólna chęć corocznych
spotkań pod francuskimi i polskimi
flagami podczas ważnych rocznic
narodowych
odbywających
się
w atmosferze powagi i gościnności.

Spotykamy się podczas biegów maratońskich lub na odświętnych przemarszach z taką samą życzliwością
i tą samą szczodrością.
Nigdy nie byłem dłużej niż jeden
dzień jako turysta w Warszawie,
w Szumie czuję się jak u siebie. Jeśli
rocznice pozwalają nam spojrzeć na
drogę, którą przeszliśmy, to są one
również spojrzeniem w przyszłość.
Nowe więzi mogą się jeszcze nawiązać. Między naszymi szkołami,
przedsiębiorstwami, urzędnikami. To
jest życzenie, które chciałbym tu wyrazić. Musimy teraz nakreślić wspólną perspektywę. W czasie zachodzących ważnych zmian w Europie,
będzie to nasz wkład, żeby uczynić ją
bardziej konkretną i bardziej ludzką.
W tym kierunku kontynuujmy wspólne działania i głośmy: Niech żyje
przyjaźń francusko-polska! Niech
trwa partnerstwo między Sztumem
i Val-de-Reuil!

Marc-Antoine JAMET
Burmistrz Val-de-Reuil (Francja)

25 lat partnerstwa między miastem
Sztum a społecznością Ritterhude
Burmistrz gminy Ritterhude Susanne Geils jest wdzięczna za długoletnią współpracę
społeczno-kulturalną i przyjaźń, która stała się widoczna wkrótce po podpisaniu umowy
partnerskiej 24 października 1994 roku, i która jednoczy mieszkańców obu społeczności.
Oprócz wielu nawiązanych przyjacielskich kontaktów, które są kultywowane i rozwijane,
burmistrz Geils i burmistrz Leszek Tabor intensywnie pracują nad międzynarodowym projektem ochrony klimatu w swoich miastach.
W trudnym czasie, kiedy idea europejska jest kwestionowana przez niektóre ruchy prawicowe, popierania Brexitu, burmistrz Ritterhude uważa za szczególnie ważne, aby mieszkańcy gmin partnerskich potwierdzali przy każdej okazji, że nie wątpią w Europę i współpracują ze sobą dla pokoju i demokracji. Bardzo cieszę się tego, że od 1 do 5 maja będę
gościła w Sztumie.
Susanne Geils
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Historia partnerstwa miast
w obiektywie

1996 rok, Ritterhude - podpisanie umowy w ramach
programu współpracy międzyregionalnej ECOS.

2004 rok, Sztum - odsłonięcie tablicy
pamiątkowej „Polska w Unii Europejskiej”.

1998 rok, Postolin - przekazanie wozu strażackiego,
daru dla miejscowego OSP od druhów z Ritterhude.

2014 rok, podczas obchodów święta narodowego Francji
burmistrz Leszek Tabor przekazał flagę „Solidarności”.
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2009 rok, Val de Reuil - festyn o okazji 10-lecia
partnerstwa ze Sztumem.

2012 rok, Sztum - spotkanie miast partnerskich z udziałem
ponad 80 gości z zagranicy. Burmistrz Ritterhude Susanne Geils
wręcza obraz symbolizujący europejską współpracę.

Po wyborach

w sołectwach

Zakończyły się wybory władz
w 18 sołectwach, jednostkach
pomocniczych gminy.
Kadencja zakończy się
w 2023 roku, tak jak rady.
10 sołtysów będzie pełniło
swoją funkcję ponownie,
a 4 jest także radnymi
Rady Miejskiej w Sztumie.

Kazimierz Majewski został ponownie sołtysem Sztumskiej Wsi. Na zdjęciu z Radą
Sołecką, burmistrzem Leszkiem Taborem i radnym Adamem Poćwiardowskim.

BARLEWICE: sołtys Piotr Siebert.
Rada Sołecka: Joanna Siebert, Rafał Dzikowski,
Jarosław Majewski i Jerzy Wesołowski

NOWA WIEŚ: sołtys Marita Powierża.
Rada Sołecka: Beata Krupa, Izabela Lamek,
Elżbieta Steiniger i Wojciech Wiśniewski

BIAŁA GÓRA: sołtys Bogumiła Olsztynka.
Rada Sołecka: Anna Błaszak, Agnieszka Oliwińska,
Elwira Ruszkowska i Józef Warunek

PIEKŁO: sołtys Iwona Ruszkowska.
Rada Sołecka: Renata Iwańska, Dorota Kiełbasa,
Lucyna Sola i Krzysztof Gościniak

CZERNIN: sołtys Zdzisław Stefański.
Rada Sołecka: Danuta Barańska, Mirosław Buksztejn,
Adam Kwiatkowski i Paweł Lewandowski

PIETRZWAŁD: sołtys Mariola Skrzypska.
Rada Sołecka: Sylwia Czaja, Kazimiera Kosmowska,
Ewelina Liniewicz i Henryk Skrzypski

ULICA DOMAŃSKIEGO: Sołtys Marek Laskowski.
Rada Sołecka: Iwona Kosiecka, Małgorzata Sulich,
Tomasz Lewandowski i Mateusz Sulich

POSTOLIN: sołtys Grażyna Gibas.
Rada Sołecka: Dorota Adamczyk-Zawiślak, Magdalena
Chmielewska, Monika Rosińska i Jan Kucharski

GOŚCISZEWO: sołtys Tadeusz Wiśniewski.
Rada Sołecka: Romana Włodarczyk, Jacek Manteufel,
Krzysztof Piątek i Józef Rachański

PAROWY: sołtys Konrad Preuss.
Rada Sołecka: Mariola Kammer, Zenobia Siwiec,
Teresa Zablińska i Irena Preuss

GRONAJNY: sołtys Tomasz Potowski.
Rada Sołecka: Jan Polak, Damian Potowski,
Krzysztof Sojka i Edward Ziaja

SZTUMSKA WIEŚ: sołtys Kazimierz Majewski.
Rada Sołecka: Aleksandra Połuszańczyk-Pajdzik,
Weronika Ścisłowska, Tomasz Hara i Grzegorz Kammer

KĘPINA: sołtys Marcin Kanarek.
Rada Sołecka: Agnieszka Łuniewska-Jarzyna, Krzysztof
Cebula Przemysław Dobrzyński i Mariusz Namiel

SZTUMSKIE POLE: sołtys Jarosław Kazimierowicz.
Rada Sołecka: Joanna Kazimierowicz, Agnieszka Gerka,
Adam Gerka i Sławomir Walichnowski

KOŚLINKA: sołtys Grzegorz Rutkowski.
Rada Sołecka: Anna Banach, Joanna Senz,
Angelika Słomska i Grzegorz Pięta

UŚNICE: sołtys Aleksandra Orszulak.
Rada Sołecka: Joanna Barska, Bożena Wołowiec-Kopko,
Monika Górska i Sławomir Robak

KONIECWAŁD: sołtys Agnieszka Gromek.
Rada Sołecka: Agnieszka Kowal, Anna Pietrzyk,
Anna Sokalska i Krzysztof Martewicz

ZAJEZIERZE: sołtys Adam Poćwiardowski.
Rada Sołecka: Mariusz Akierman, Jacek Felenczak,
Adam Kaszubski i Zbigniew Szafrański
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Nie taka szkoła straszna
„Dziś przedszkolak
- jutro uczeń” - tak nazywa
się projekt w Publicznym
Przedszkolu nr 1
im. Kubusia Puchata
w Sztumie, realizowany
przy współpracy ze Szkołami
Podstawowymi nr 1 i 2.

Bardzo ważnym etapem w rozwoju dziecka jest zakończenie okresu
przedszkolnego i rozpoczęcie nauki
w szkole. Zadaniem przedszkola jest
optymalne przygotowanie dziecka
do osiągnięcia gotowości szkolnej
zarówno pod względem dydaktycznym, społecznym, ale również, co
jest bardzo ważne pod względem
emocjonalnym. Dziecko wkraczając
w mury szkolne powinno być wyposażone w wiedzę i umiejętności pozwalające mu na jak najlepszy strat
w klasie pierwszej.

W projekcie uczestniczą przedszkolaki z sześciu najstarszych grup.
Dzieci miały możliwość zwiedzania
szkół, obserwacji zajęć odbywających się w klasach pierwszych, brały
udział zajęciach sportowych w sali
gimnastycznej, a także zajęciach bibliotecznych prowadzonych przez
Justynę Affek w Szkole Podstawowej nr 2. Na koniec tego ostatniego
spotkania przedszkolaki wypożyczyły
swoją pierwszą książkę! Z niecierpliwością udały się do przedszkola, aby
z pomocą nauczyciela je przeczytać.

- Tworząc ten projekt kierowaliśmy się troską o przyszłych uczniów
i chcieliśmy zapoznać ich ze środowiskiem szkolnym, zarówno z wyglądem budynku, sal lekcyjnych oraz
ze specyfiką odbywających się tam
zajęć - mówi dyrektor Agnieszka Jagielska.

W trakcie wszystkich spotkań
szkolnych dzieci mogły zaspokoić swoją ciekawość na temat tego,
jak wygląda życie szkoły i przyjrzeć się jemu z bliska, ale przede
wszystkim mogły przełamać lęk
i obawy przed rozpoczęciem nauki
w klasie pierwszej.

Po uśmiechu na twarzach widać,
że szkoła nie taka straszna.

Wojewoda dołoży do dróg?
Zostały złożone dwa kolejne wnioski o dofinansowanie, tym razem inwestycji drogowych. W ramach naboru ogłoszonego przez
Wojewodę Pomorskiego Miasto i Gmina Sztum będzie ubiegać się
o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę
ul. Pieniężnego i ul. Młyńskiej w Sztumie.
Inwestycja na ul. Pieniężnego zaplanowana jest na ten rok, ogłoszono już przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Natomiast
realizacja ul. Młyńskiej została zaplanowana na rok 2019 i 2020.
Wartość wniosku dotyczącego ul. Pieniężnego wynosi 2,6 mln zł, ul.
Młyńskiej - 1,6 mln zł. Poziom dofinansowania zostanie ustalony po
zakończeniu naboru wniosków, jednak nie może być wyższy niż 80
proc. i niższy niż 50 proc. kosztów.
Ocena wniosków powinna zakończyć się do 15 maja.

Wsparcie dla aktywnych
Wnioski o przyznanie grantu, złożone przez trzy lokalne stowarzyszenia do konkursu organizowanego przez Lokalną Grupę
Działania Kraina Dolnego Powiśla, o czym pisaliśmy w poprzednim
numerze, zostały wybrane do dofinansowania. Uzyskały najwyższą
liczbę punktów i zajęły trzy pierwsze lokaty. Projekty dotyczą małej
infrastruktury na terenach wiejskich oraz utworzenia przy każdym
terenie rekreacyjnym ekologicznego ogródka społecznego. Dodatkowo zostaną przeprowadzone warsztaty z sadzenia, pielęgnacji
i wykorzystania ziół i innych roślin, które będą uprawiane w społecznym zielniku. Stowarzyszenia otrzymają łącznie 122 tys. dofinansowania, co stanowi blisko 90 proc. wartości inwestycji. Realizacja
projektów przewidziana jest na przyszły rok.
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Od 1 kwietnia podrożał wywóz śmieci
Na wniosek Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji
w Sztumie Rada Miejska
uchwaliła jednogłośnie wyższe
stawki za wywóz śmieci.
Od 1 kwietnia 2019 r. wynoszą
one 17 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
jeżeli odpady są zbierane i odbierane
w sposób selektywny i 34 zł w przypadku niesegregowania śmieci;
75 zł miesięcznie od gospodarstwa
domowego, w których zamieszkuje
5 i więcej osób, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i 150 zł miesięcznie - nieselektywny.
Opłatę należy, jak dotychczas,
wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca na indywidualny numer rachunku bankowego. Zmiana wysokości stawek opłaty nie wymaga
ponownego składania deklaracji.
Zmiana stawki podyktowana jest
drastycznym wzrostem cen usług
przyjmowania odpadów komunalnych przez Zakład Utylizacji Odpadów w Gilwie, do którego zgodnie z
postanowieniami Planu Gospodarki
Odpadami dla Województwa Pomorskiego firma odbierająca odpady komunalne od mieszkańców zobowiązana jest je dostarczać.
Spośród wszystkich frakcji odpadów odbieranych i przekazywanych
do RIPOK najwyższe podwyżki dotyczą frakcji odpadów wielkogabarytowych (podwyżka o 55%), zmie-

szanych odpadów komunalnych
(podwyżka o 40%), odpady ulegające biodegradacji i odpady kuchenne
(podwyżka o 1200%), zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny (podwyżka o 900%), opakowania z tworzyw
sztucznych (podwyżka o 30%).

składają się: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
tworzenie i utrzymanie punktów
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych; obsługa administracyjna systemu.

Takie podwyżki zdecydowanie
wpłynęły na koszt przekazywania
odpadów komunalnych do zagospodarowania.
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
W Sztumie oszacowało go na wyższy o 52% w stosunku do roku 2018.
Zgodnie z art. 6 ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, na które

Jak dowiadujemy się od Sławomira Kłopotowskiego, prezesa PWiK,
co roku wzrasta ilość odbieranych
śmieci. Po prostu „produkujemy”
ich coraz więcej. Bardzo niepokojące jest także to, że mimo deklarowania segregowania odpadów, na
samej deklaracji się kończy. Widać
to zwłaszcza w dużych wspólnotach
mieszkaniowych. A to wszystko powoduje to, że koszty odbioru odpadów rosną. Pozostaje tylko zaapelować: nie chcesz płacić coraz więcej
za śmieci - segreguj!

Kandydaci na opiekunów prawnych
i kuratorów, animatorów poszukiwani
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób całkowicie bądź częściowo
ubezwłasnowolnionych. Kandydaci powinni posiadać
m.in. pełną zdolność do czynności prawnych oraz stan
zdrowia pozwalający na pełnienie w/w funkcji. Wszelkich informacji w tej sprawie udzielają pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 - Zespół ds. pierwszego
kontaktu, pok. nr 1 A, tel. (55) 640 55 63, e-mail: p.markowicz@mgopssztum.pl; j.derbich@mgopssztum.pl.
Natomiast osoby chętne na stanowisko animatora
osoby niepełnosprawnej z terenu miasta i gminy Sztum
(w ramach umowy zlecenia) proszone są o kontakt z Zespołem ds. usług społecznych, pok. nr 6, tel. 055 640 63 33,
e-mail: l.langowska@mgopssztum.pl
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O tym, jak pewien Kurp
naciągnął sztumską kulturę
Była to epoka późnego Gomułki. W niedzielę, w porze szkolnego nabożeństwa.
telewizja nadawała „Bonanzę”, a w czasie procesji Bożego Ciała i rezurekcji
nieodwołalnie emitowano przedwojenne polskie komedie i melodramaty.
Październikowa wiosna 56 degenerowała się. Sklerotyczny infantylizm tych
czasów genialnie egzemplifikowały postacie i dialogi w „Rejsie” Marka
Piwowskiego. Do kolorytu obyczajowego należała iście kloszardowska
bieda inteligencji - miesięczne pobory nauczycielskie wystarczały na parę
butów, a kawę piło się bardzo rzadko i to w filiżankach.
Ernest Bryll

Paradoksalnie - w takiej sytuacji - kwitło bujnie życie kulturalne.
W całym kraju i u nas. Intelektualną
przygodą stały się „Popioły” Andrzeja
Wajdy, zaostrzyły się stare podziały na
romantyków i pozytywistów. Umysły
żywiły się plotkami z kręgu warszawskiej „Stodoły”, cytowano raz „Króla
Ubu”, raz „Siedem polskich grzechów
głównych”. Wydarzeniem tygodnia był
kolejny numer „Życia Literackiego”,
które publikowało wszystkie części
wielkiego eseju Pawła Jasienicy o naszej przeszłości, a zarazem teraźniejszości.
Nigdy chyba przed tym i po tym na
tle szarego i biednego dnia, na przekór
głupocie elit politycznych, życie kulturalne w Sztumie nie było tak intensywne i zarazem piękne w swej bezinteresowności. Pieczę nad nim sprawowało
dwóch ludzi, mądrych i skromnych –
ówczesny kierownik wydziału kultury
Powiatowej Rady Narodowej Czesław
Wieczerzycki i kierownik Powiatowego
Domu Kultury Józef Obszański.
W tej wspomince napiszę o jednym
z przejawów ówczesnego Sztumu
z kulturą obcowania. O spotkaniach
z pisarzami.
Było ich wielu. Sezon otworzył Jan
Gerhard Przybył głównie jako autor
„Łun w Bieszczadach”, ale dyskusja
rychło znalazła się w temacie „Forum”. Tygodnik ten był wtedy oknem
na świat za żelazną kurtyną, ale też
jako pierwszy zamieszczał na ostatniej stronie reprodukcje zdjęć gołych
panienek. Stąd był bardzo popularny
wśród męskiej części populacji.

W wypełnionej po brzegi Sali świetlicy szpitalnej stary już Melchior
Wańkowicz wolno, wyraźnie z zaśpiewem, przy wielkiej mapie środkowych
Włoch, opowiadał o bitwie pod Monte
Casino. Gdy nadszedł czas pytań, ludziom łamał się głos ze wzruszenia.

tekst Brychta jest najprawdziwszym
obrazem niemieckiej duszy (nie znaliśmy jeszcze wtedy Güntera Grassa),
drugie - gdy dowiedziałem się, że tenże Brycht „wybrał wolność” właśnie
w Niemczech. O słodkie czasy złudzeń
i naiwności!

Bard warszawskiego Powiśla - Stanisław Ryszard Dobrowolski zdradził
nam, jak został Zygmuntem Stukonisem w popularnej powieści Zbigniewa
Uniłowskiego „Wspólny pokój”.

Pan Czesław Wieczerzycki najbardziej pamięta spotkanie z Ernestem
Bryllem. Nie żeby to był jakiś szczególny happening. Po spotkaniu samochód
z Domu Kultury, z ciężko wywalczonym i drobiazgowo wyliczanym paliwem, a także kierowcą w nie najlepszym humorze, miał odwieźć autora
do Malborka, do ekspresu Warszawa
- Gdańsk. Tymczasem po oficjalnej części nieostrożnie zapytałem pana Brylla
o jakieś niedyskrecje ze świata literackiego. Autor „Jałowca” zaczął barwnie
i ze szczegółami opowiadać o prywatnym życiu Władysława Broniewskiego.
Ja słuchałem, a pan Czesław milczał.
W pewnym momencie pisarz urwał
w pół słowa, popatrzył na zegarek
i z poczciwym uśmiechem stwierdził,
że pociąg z Malborka chyba odjechał.

Elegancki i mało przystępny Julian Przyboś, w asyście niemłodej, ale
piękne pani, zawile mówił o znaczeniu
awangardowej poezji.
Wysoki, szczupły, siwy, ale przy tym
bardzo młodzieńczy Lech Bądkowski
we wspomnieniach z kampanii wrześniowej przywracał godność pokonanemu i upokorzonemu żołnierzowi
polskiemu.
Szczególnie serdeczne, niemal
familijne spotkanie mieliśmy z Różą
Ostrowską. Nie znaliśmy tej pisarki
(w ostatniej chwili, w pośpiechu czytałem „Wyspę”). Łagodny smutek pani
Róży znalazł niewiele później swoje
wyjaśnienie. Autorka była bezwzględnie niszczona w gdańskim środowisku,
a zarazem śmiertelnie chora.
Byli jeszcze inni: Jan Sztaudynger,
kaszubski gawędziarz Jan Piepka,
Andrzej Twerdochlib. Andrzej Brycht
spotkał się z nami za pośrednictwem
aktora Ryszarda Filipskiego, który recytował jego „Raport z Monachium”.
Wiążą się z tym moje dwa wielkie
wrażenia. Pierwsze - gdy pojąłem, że
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Samochód zawiózł pana Ernesta do
samego Gdańska. Tak to chytry Kurp
naciągnął zgrzebną, sztumską kulturę.
(1991)

Felieton z przygotowywanego
do druku wyboru utworów
Jana Ziarki (1935-2017).

Świetlica „Dwójki” - mój drugi dom
Świetlica jest bardzo istotną częścią szkoły, choć przez wielu niedocenianą.
Rodzice spędzając wiele godzin
w pracy, są świadomi tego, że ich
dzieci w tym czasie będą pod opieką obcych ludzi. Jednocześnie chcą,
żeby była to fachowa opieka, żeby
ich pociechy były bezpieczne oraz
żeby czas spędzony bez nich był dla
ich dzieci budujący, kształtujący ich
osobowość oraz rozwijający zainteresowania. Miejscem, które spełnia te
oczekiwania jest świetlica w Szkole
Podstawowej nr 2 w Sztumie.
Świetlica nie jest „poczekalnią”,
w której uczniowie oczekują na zajęcia dydaktyczne, koła zainteresowań
lub odebranie przez rodziców. Tutaj
efektywnie wykorzystują swój czas,
zawierając przyjaźnie, rozwijając zainteresowania, integrując się z innymi.

Planszolandia, Koło Przyrodnicze,
Mega Misja i Gimnastyka Buzi i Języka. - W świetlicy promujemy zdrowy
styl życia, kształtujemy nawyki systematycznego odrabiania pracy domowej, uczymy patriotyzmu, wdrażamy do przestrzegania zasad
i dbania o bezpieczeństwo. Do ulubionych zajęć naszych uczniów należą zabawy ruchowe z wykorzystaniem projektora, czyli tak zwanego
„Magicznego dywanu”. Znakomicie
sprawdził się on w okresie jesienno-zimowym - oceniają wychowawcy.
I dodają: - Bardzo ważne dla nas jest

to, żeby dzieci w świetlicy czuły się
naprawdę dobrze, komfortowo, niemal jak w domu. Jęki rozczarowań
dzieci na widok rodziców, brzmiące:
„ja chcę jeszcze zostać”, „nie zdążyłem się pobawić”, „miałeś przyjść
później”, są dla nas bardzo budujące.
Właśnie takie małe gesty sprawiają,
że wierzymy w sens tego, co robimy.
Szczęśliwe dziecko i zadowolony
rodzic są niczym paliwo napędowe
dla każdego nauczyciela. Pamiętajmy, że świetlica to nie poczekalnia, to
nasz drugi dom.

Świetlica szkolna funkcjonuje na podstawie ściśle określonych
planów: rocznego i miesięcznego.
Zajęcia organizowane są wokół tygodniowych kręgów tematycznych.
Zależnie od zajęć szkolnych, dzieci
uczestniczą w zabawach świetlicowych rano lub po południu. Są to
głównie zabawy dydaktyczne, plastyczne, ruchowe, czytelnicze, muzyczne. Dodatkowo świetlica oferuje
zajęcia rozwijające zainteresowania,
takie jak: Koło Małego Detektywa,

Leśna wyprawa
Ekoludków
Trzy grupy przedszkolnych Ekoludków z Przedszkola Kubusia Puchatka wyruszyły autobusem
do lasu, w tereny Leśnictwa Lisewo z ważną misją.
Zostały zaproszone przez leśniczych do wspólnego
sadzenia lasu. Każdy przedszkolak wziął ze sobą
łopatkę i odpowiedni strój. Po przyjeździe na wyznaczone miejsce Ekoludki najpierw wysłuchały,
jak należy prawidłowo wykonywać poszczególne
czynności, a następnie ochoczo zabrały się do pracy. Pod nadzorem leśniczego dzieci sadziły drzewka iglaste - umieszczały sadzonki w przygotowanych dołkach…
Po zakończeniu prac przedszkolaki posiliły się małym „co nieco”, a następnie wybrały się przyjemny spacer po lesie
- wypatrywały oznak wiosny, wdychały świeże powietrze i nasłuchiwały śpiewu ptaków. Było super!
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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 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 ROK SĄ DOSTĘPNE:

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie,
ul. Mickiewicza 39 oraz na stronie internetowej www.mgopssztum.pl,
w Spółdzielni Socjalnej „Iskra”, ul. Łąkowa 19, Sztumskie Pole
oraz na stronie internetowej www.spoldzielniaiskra.pl,
w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”,
ul. Reja 12 oraz na stronie internetowej www.darsztum.pl.

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.

JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS
Oferta „JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS” złożona przez MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, działający w imieniu Miasta
i Gminy Sztum, znalazła się wśród 46 wybranych do dofinansowania i jest
jedną z trzech z terenu województwa pomorskiego.
Zadanie jest realizowane w okresie kwiecień-grudzień 2019 roku w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności
ku samodzielności” - edycja 2019 r.
Projekt kontynuuje przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2018 adresowane do społeczności lokalnej, mające na celu przełamanie barier w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi, a także zaproponowanie tym
osobom alternatywnych form spędzania czasu wolnego i rehabilitacji.
Wartość zadania wynosi 60 200 zł, z czego kwota 12 050 zł to wkład własny.
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Wiosenne porządki jak co roku
30 m sześc. zebranych śmieci to efekt sprzątania otoczenia Jeziora Sztumskiego,
parku i cmentarza przy ul. Kochanowskiego. Tylko z terenu Plaży Miejskiej wywieziono
2 samochody wyłowionych z wody odpadów. 6 kwietnia na apel burmistrza Leszka Tabora
odpowiedziało około 200 osób. Od zuchów, uczniów szkół, urzędników po słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Miło słyszeć, że akcja zapoczątkowana przez sztumskiego włodarza kilka lat temu
ma już naśladowców…

Za pięć dziewiąta. Na parkingu
za magistratem jak zawsze tłoczno.
Tym razem nie chodzi o samochody.
Dźwięk syreny uruchomionej przez burmistrza
to sygnał do rozpoczęcia sprzątania.

Ruszamy do akcji. Te grupy udają się do parku
i na cmentarz przy ul. Kochanowskiego.

Płetwonurkowie znowu wyciągnęli
z dna kąpieliska mnóstwo śmieci.

Kiedy sprzątający wygrają z tymi,
którzy śmiecą? Walka jest nierówna.

Opony w jeziorze? Wyciągnięto ich kilkanaście…
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