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Kocyk dla malucha

Praca dla więźniów

„Rośnijcie zdrowo” - takie życzenia widnieją na kocykach,
którymi od 1 stycznia tego roku zostają obdarowywani
najmłodsi mieszkańcy miasta i gminy Sztum. W sali konferencyjnej magistratu wręczał je szczęśliwym rodzicom
burmistrz Leszek Tabor wraz z Ewą Ruczyńską, kierownikiem Referatu Rozwoju Lokalnego, który to zrealizował
całe przedsięwzięcie i Sabiną Jabłońską-Janus, kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Nie zabrakło też okolicznościowych życzeń, a wśród nich i takich, by kocyki zawsze
kojarzyły się z ciepłem, radością i naszym miastem.

Na działce przekazanej przez sztumski samorząd Zakładowi Karnemu rozpoczęła się budowa hali produkcyjnej.
Zakończenie inwestycji wraz z infrastrukturą (mur, bramy,
zabezpieczenia techniczno-ochronne, ciągi komunikacyjne, przyłącza mediów) jest zaplanowane na październik
2020 roku. Dzierżawcą hali będzie firma zajmująca się
budową pasywnych budynków modułowych o konstrukcji stalowej. Ma tu znaleźć zatrudnienie przynajmniej 180
skazanych.

O nim się mówi
Ryszard Mazerski

Ryszard Mazerski, prezes LKS Zantyr Sztum, otrzymał
podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej nagrodę finansową burmistrza Sztumu za inicjowanie i realizowanie
imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców, w tym
XXIX Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności.
Ten działacz sportowy i wychowawca wielu lekkoatletów
jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego. Po studiach musiał odpracować stypendium ufundowane mu przez powiat sztumski, dlatego
w 1971 roku podjął pracę w Szkole Podstawowej w Starym
Targu. Uczył geografii i wychowania fizycznego. Wkrótce został sekretarzem Powiatowego Szkolnego Związku
Sportowego w Sztumie. Takie były początki…
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

Sesja absolutoryjna.

Raport pokazał, że jesteśmy społecznością pracowitą

Podczas sesji Rady Miejskiej 17
czerwca radni jednomyślnie podjęli uchwały w sprawie udzielenia
burmistrzowi wotum zaufania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2018 rok oraz udzielenia absolutorium burmistrzowi
Leszkowi Taborowi z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Po raz pierwszy został zaprezentowany Raport o stanie Miasta i Gminy Sztum w roku 2018, który bardzo
szczegółowo opisuje bieżącą sytuację gospodarczą i społeczną. To nowość, która poprzedza procedurę
głosowania nad wotum zaufania dla
włodarza.
- Dane przedstawione w raporcie
świadczą o dobrej, stabilnej sytuacji finansowej naszego samorządu
- relacjonował burmistrz. - Dochody nam rosną, jest wysoki udział (31
proc.) wydatków majątkowych, a jednocześnie nie mamy zadłużenia. Czyli możemy dalej prowadzić politykę
inwestycyjną i przygotowywać się do
nowej perspektywy unijnej. Inwestycji było w ubiegłym roku przeszło 60
o różnej wielkości. Wyłania się z tego
obraz trzech grup wydatków majątkowych. Pierwsza to infrastruktura
o charakterze oświatowo-sportowo-rekreacyjnym: budowa sali sportowej w Gościszewie, trzeci etap rozbudowy Stadionu Miejskiego. Druga
grupa dotyczy poprawy efektywności
energetycznej. Należymy do wąskiego grona gmin, która mają zainstalowany energooszczędny system
oświetlenia ulicznego wraz z systemem zarządzania.
Trzecia grupa dotyczy wydatków
związanych z programami moder-

nizacji dróg gminnych, zarówno
w mieście, jak i na terenach wiejskich
(utwardzanie płytami jumbo).

i pracownikom magistratu. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować to
dzieło.

Do tej całej działalności dochodzą programy społeczne, socjalne, kulturalne, często przy
wsparciu
środków
unijnych
i budżetu państwa.

Adam Poćwiardowski nawiązał do
uchwalonego w poprzedniej kadencji programu gospodarki niskoemisyjnej. - Dzisiaj mamy tego efekty.
Rachunki za energię są niższe, możemy dzięki temu inwestować w infrastrukturę oświetleniową, także
w sołectwach. Osobiście chciałbym
się społecznie zaangażować, podobnie inni radni, aby nasze miasto
rozwijało się w tym kierunku, by było
ekologiczne, bez dymiących kominów.

- Dzisiaj możemy śmiało mówić, że
jesteśmy społecznością pracowitą,
zaradną, myślącą o przyszłości podsumował burmistrz.
Nad przedstawionym przez burmistrza raportem toczyła się debata.
- Po zapoznaniu się z raportem, poszukałem w Internecie miast podobnej wielkości od południa do samego
morza - mówił Waldemar Fierek. Stwierdziłem, że, jak to podawano kiedyś w komunikatach o stanach wód,
znajdujemy się w górnej strefie stanów średnich. Generalnie możemy
być bardzo zadowoleni, że mieszkamy w takiej gminie, rozwijamy się i że
te 14 miast, które analizowałem, pod
każdym względem przewyższamy.
- Jeśli ktoś ma wątpliwości, że niewiele się dzieje w naszej gminie,
polecam lekturę raportu. Tam jest
wiele ciekawych rzeczy, które stawiają naszą gminę naprawdę wysoko
- stwierdził Jarosław Kazimierowicz.
- Podziękowania za to należą się poprzedniej radzie, panu burmistrzowi

Radni po debacie nad Raportem
o stanie miasta i gminy w 2018 roku
jednogłośnie udzielili burmistrzowi
Leszkowi Taborowi wotum zaufania. Następnie - także jednogłośnie
– przyjęli sprawozdanie finansowe
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za
2018 rok oraz udzielili absolutorium
burmistrzowi Leszkowi Taborowi
z tytułu wykonania ubiegłorocznego
budżetu.
- Serdecznie dziękuję radnym za
ocenę mojej pracy, ale też i pracy
wspólnej. Absolutorium to skwitowanie przeszłości, wotum zaufania to
kredyt na przyszłość - skomentował
burmistrz.
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Apel z małych ojczyzn
do Europy

Oni budowali mosty między Sztumem, Ritterhude
i Val de Reuil. Pamiątkowe zdjęcie uczestników
spotkania z okazji rocznic partnerstwa.

Zwieńczeniem spotkania było podpisanie
„Deklaracji sztumskiej”

Na zaproszenie samorządu gościły w Sztumie delegacje
miast partnerskich z Val de Reuil (Francja) i Ritterhude
(Niemcy). Wizyta miała szczególny charakter. Właśnie
w maju przypadają rocznice nawiązania współpracy:
25-lecie Sztumu z Val de Reuil, 20-lecie Sztumu z Ritterhude i 30-lecia Ritterhude z Val de Reuil.
Delegacje zagraniczne nie tylko uczestniczyły w miejskich
obchodach upamiętniających Konstytucję 3 maja, ale także mocno zaznaczyły swoją obecność podczas Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności. Bieg główny
wygrał Mohtar Behnari z Val de Reuil.
W sobotę 4 maja w Sali Czekoladowej Sztumskiego Centrum Kultury odbyło się uroczyste spotkanie z okazji
rocznic partnerstwa. Było ono okazją do wspomnień, jak
nawiązywała się ta współpraca. Dziś trudno to sobie wyobrazić, ale gdy sztumscy samorządowcy po raz pierwszy
jechali do Niemiec, to z własnej kieszeni opłacali zakup
paliwa do służbowego samochodu.
Dziś współpraca partnerska to nie tylko wzajemne wizyty
mieszkańców, wymiana sportowa, ale także ambitne projekty związane z ochroną klimatu.

Zwieńczeniem spotkania było podpisanie „Deklaracji
sztumskiej” przez mera Val de Reuil Marca Anntoine´a
Jameta, burmistrz Ritterhude Susanne Geils i burmistrza
Sztumu Leszka Tabora. Wyraża się w niej wolę kontynuowania i wzbogacania partnerstwa.
„Jednocześnie tym przesłaniem chcemy wyrazić poparcie mieszkańców naszych trzech gmin dla idei zjednoczonej Europy, w której najważniejszymi wartościami są
wolność, demokracja, tolerancja, bezpieczeństwo, sprawiedliwość i solidarność - czytamy w deklaracji.
Niech ze Sztumu, Ritterhude i Val de Reuil popłynie głośno i daleko ten apel, zwłaszcza teraz, gdy nie brakuje
opinii i poczynań kontestujących sens istnienia Unii Europejskiej. Nasz przykład i dorobek wielu lat partnerstwa
dowodzą, że idea budowania wspólnej Europy jest nie
tylko możliwa, korzystna, nieograniczająca i twórcza, ale
zarazem konieczna wobec globalnych wyzwań oraz dla
umacniania pokoju.”
Po podpisaniu deklaracji uczestnicy spotkania obejrzeli
w galerii SCK wystawę fotograficzną poświęconą partnerstwu miast, po czym zapłonęły świeczki na jubileuszowym torcie.
Nasi goście uczestniczyli też w otwarciu terenu rekreacyjnego przy Stadionie Miejskim.
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Sztumskie inicjatywy klimatyczne
prezentowane w Heidelbergu

Jak widać po minach, była to udana konferencja na temat przyspieszenia
lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu.
Fot. Ingo Corte/adelphi

- Była to dla nas doskonała okazja do promowania naszej lokalnej strategii produkcji energii
- powiedział burmistrz Leszek
Tabor po powrocie ze spotkania
w sprawie klimatu w Heidelbergu.
- Wydarzenie to dodatkowo
łączy Sztum z pierwszą linią
europejskich działań na rzecz
klimatu.
21 maja w Heidelbergu odbyła się
konferencja BEACON pn. „Przyspieszanie europejskich lokalnych działań na rzecz klimatu”. Ponad 90 specjalistów wydelegowanych z miast
i gmin w całej Europie dyskutowało
o tym, jak można połączyć ochronę
klimatu i rozwój lokalny. Europejskie
gminy są kluczowymi graczami we
wdrażaniu ambitnych rozwiązań ekologicznych i proklimatycznych. Ich
pionierskie działania często stwarzają możliwości poprawy jakości życia
obywateli przy jednoczesnej ochronie
środowiska.
Podczas konferencji poruszano szereg kwestii polityczno-ekologicznych,
takich jak walka z ubóstwem energetycznym, lokalna produkcja energii i
strategie na rzecz prężnego rozwoju
lokalnego, a także środki łagodzenia
zmian klimatu.

Piątki dla przyszłości

Spółdzielnie energetyczne

Sesje warsztatowe dotyczyły również zagadnień, które obecnie stają
się bardzo istotne dla gmin, takich
jak zarządzanie danymi miejskimi.
Wspomniano także o młodzieżowym
ruchu społecznym ,,Piątki dla przyszłości” (Fridays for Future) rozszerzającym się w szybkim tempie na
całym świecie i mającym coraz większy wpływ na międzynarodową opinię
publiczną i działanie polityków i decydentów.
Ponadto jednym z punktów konferencji była podróż studyjna z przewodnikiem po największej w Europie dzielnicy domów pasywnych „Bahnstadt”,
gdzie uczestnikom zaprezentowano
całościowe podejście do rewitalizacji
i zorientowanego na przyszły rozwój
planowania przestrzennego.

Reprezentanci Sztumu i Bydgoszczy
przedstawili swoje inicjatywy dotyczące odpowiednio spółdzielni energetycznych i produkcji energii, podczas gdy przedstawiciele czeskiego
miasta Písek opowiedzieli o swoich
wysiłkach w gromadzeniu danych
w celu lepszego monitorowania łagodzenia zmian klimatu w obrębie ich
miasta.

Aby zwiększyć możliwości nawiązywania kontaktów i wzajemnego uczenia się, zaproponowano uczestnikom
udział w warsztatach w formule
„case clinic” - podczas ich trwania
przedstawiciele gmin prezentowali
wybrane lokalne działania na rzecz
łagodzenia zmian klimatu, a następnie omawiali konkretne problemy wspólnie ze słuchaczami, którzy
wskazywali pomysły na ich rozwiązanie podczas pracy w małych grupach.

„Integracja europejskich i lokalnych
działań na rzecz ochrony klimatu
(BEACON)” to projekt finansowany
przez Europejską Inicjatywę Klimatyczną Niemieckiego Federalnego
Ministerstwa Środowiska, Ochrony
Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (EUKI).
Projekt ma na celu ułatwienie lokalnych działań na rzecz klimatu i wymianę doświadczeń między gminami
i szkołami w Europie. Trwa od 2018
do 2021 r. i angażuje szkoły i gminy
w Bułgarii, Czechach, Grecji, Niemczech, Polsce, Portugalii i Rumunii.
Sztum jako uczestnik projektu BEACON korzysta z usług doradczych,
szkoleń i warsztatów oraz wsparcia
w zakresie bilateralnego partnerstwa
miast w zakresie ochrony klimatu.
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Projekty grantowe.
Na wsi ma się żyć lepiej
Miasto i Gmina Sztum jest partnerem w projekcie grantowym „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie
miejsca rekreacji w Białej Górze oraz urządzenie strefy fitness i placu
zabaw w Piekle”. 1 czerwca uczestniczyliśmy w festynie integracyjnym
w Piekle, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przystań Biała Góra
oraz pozostałych partnerów projektu - Kółko Rolnicze w Piekle, Iwonę
Ruszkowską, Elwirę Ruszkowską i Jana Solę. Głównym jego punktem
było otwarcie placu zabaw oraz strefy fitness zrealizowanych w ramach
tego projektu. Pod fachowym okiem instruktora Piotra Spiżewskiego
mieszkańcy przeszli instruktaż korzystania z urządzeń. Dla dzieci i młodzieży zorganizowano gry i animacje. Konkurs ekologiczny przygotowało
Miasto i Gmina Sztum. Na wszystkich czekał również pyszny poczęstunek.
Drugi festyn przewidziany w projekcie odbędzie się w połowie lipca
w Białej Górze.
Na boisku sportowym w Czerninie zakończyły się już prace budowlane
koordynowane przez Klub Sportowy Czernin związane z projektem „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie boiska sportowego oraz strefy fitness w Czerninie”.
Z kolei Klub Piłkarski Ruch Gościszewo w ramach projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie boiska
sportowego oraz miejsca rekreacji w Gościszewie” zakończył część zadania związaną z pracami budowlanymi. Boisko zyskało nową murawę,
w sąsiedztwie zaś powstało utwardzone miejsce rekreacyjne do grillowania.
Oba klubu sportowe organizują wydarzenia integracyjne zaplanowane
w ramach swoich projektów.
Środki na swoje projekty stowarzyszenia pozyskały z Lokalnej Grupy
Działania Kraina Dolnego Powiśla w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcia wspiera merytorycznie i finansowo sztumski samorząd.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Czernin. Zjazd uczniów
Dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie Zespołu
Szkół w Czerninie zawiadamiają, że 16 listopada 2019 roku obchodzona będzie 30 ROCZNICA POWSTANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNINIE.
Jubileusz uczczony zostanie I ZJAZDEM ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNINIE.
Organizatorzy proszą o zgłaszanie udziału drogą elektroniczną:
sekretariat.zscz@mgzosztum.pl (w e-mailu należy podać imię
i nazwisko (panieńskie u mężatek) oraz rok urodzenia).
Czekają także na ciekawe zdjęcia z życia szkoły!
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
5-7 lipca

18 Międzynarodowy Zlot Miłośników
VW Garbusa & Co. w Sztumie

Wznowiona w ubiegłym roku kultowa sztumska impreza zadowoliła w pełni dawnych swoich fanów i podbiła serca nowych. Stowarzyszenie Automobilklub Volkswagena GarBusa, wpierane przez
Miasto i Gminę Sztum, zaprasza na kolejny zlot miłośników „garbatych” samochodów.

5 lipca

18.00 Oficjalne powitanie uczestników
18.15- 20.00 Konkursy niespodzianki
20.00 Koncerty (scena główna):
The Mind Seekers
The Postman (covery zespołu The Beatles)
Po koncertach dyskoteka rock’n’rollowa

6 lipca

10.00 - 11.30 Konkursy dla dzieci
12.00 Start parady - przejazd ulicami miasta
14.30 Konkursy i konkurencje zlotowe
18.00 Wybory naj… samochodów i nie tylko
19.30 Licytacja fantów na leczenie Nikosia
20.00 Uroczyste otwarcie zlotu
21.30 Koncert Etna Kontrabande
23.00 Koncert TABU
Po koncertach dyskoteka - dancing (muzyka lata 50-80)

7 lipca

10.00 - 11.00 Uroczyste wręczenie nagród za konkursy
i konkurencje zlotowe,
losowanie nagród głównych loterii charytatywnej
14.30 Uroczyste zamknięcie imprezy.

Program:
http://avwg.isztum.pl/program-2019/
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13 lipca

IX Międzynarodowy Festiwal
Teatrów Ulicznych

15.40 Teatr Łata - „Morskie Opowieści”
Spektakl opowiada historię pary bohaterów, którzy nie mogąc
zaciągnąć się na żaden okręt, postanawiają wziąć los we własne
ręce i zbudować statek, na którym wyruszą w rejs.
16.40 Teatr Kulka - „Durak”
Nieudacznik, buntownik, powsinoga, ekscentryk. Bawi, zaskakuje,
wzbudza litość i doprowadza do szewskiej pasji. Jest naszym
odbiciem, choć w lekko krzywym zwierciadle. Mówiąc krótko - klaun
17.35 Spektakl powarsztatowy sztumskiej młodzieży
- „Historia z życia…”
18.05 A3 Teatr- „Punch I Judy”
Spektakl grany w konwencji dell arte przez trzech aktorów wcielających się w 7 postaci, ubranych w barwne, karykaturalnie kostiumy.
19.05 Teatr na Walizkach - „LEstrada”
Cokolwiek się zdarzy będziecie o tym długo pamiętać. Wszystko okraszone olbrzymią dawką humoru oraz improwizacji. Tylko na tej jedynej
niebywałej L’estradzie - na estradzie, której sceną jest plac Wolności.
20.05 Teatr Unison (Rosja) - „Ja gram na krawędzi”
Krótkie, niezależne od siebie historie łączą postacie dwojga bohaterów.
Poszukujących sensu życia i siebie. Smutna komedia, wesoła tragedia.
21.15 Theatre Epicure (Francja) „Mój Boże, co za diabeł!”
Jeszcze jedna historia Fausta - śmieszy, wzrusza i zmusza do refleksji.
Brawurowo opowiedziana.
22.10 Teatr 3.5 - „Can’t escape”
Po wypiciu ostatniej szklanki czystej, nieskażonej wody. W gorączkowym poszukiwaniu kilku kropel paliwa do naszych nienasyconych
baków. Z namiastką żywej przyrody zamkniętą w szklanym
sanktuarium. Zbierając okruchy minionej świetności. Uciekamy!
Tylko gdzie?
23.00 Teatr Nikoli - „Ptasia suita”
Spektakl inspirowany historią znanego przedwojennego projektanta
mody. Nie zawiera on jednak dokładnych faktów z jego życia i został
wzbogacony o fantazję oraz indywidualne wyobrażenia autora przedstawienia.
23.55 Mamadoo - „In Fireland”
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20 lipca.

Sztumska Noc Bluesowa
na Plaży Miejskiej
- Gram tradycyjne bluesowe kompozycje z rockowym czuciem - mówi o sobie pochodzący z Nowego
Jorku gitarzysta i wokalista Chaz DePaolo, gwiazda
tegorocznej Sztumskiej Nocy Bluesowej.
Od lat uznawany jest za tytana pracy: z powodzeniem występuje w Ameryce Północnej i Europie.
W ciągu roku daje 150 koncertów. W międzyczasie
występuje z wielkimi, m.in. Buddym Milesem i Jose
Feliciano. Ze swoim zespołem Groundhogs Rhythm Section „otarł się” też o Johnny Lee Hookera.
Jego melodyjna gra jest na tyle wyjątkowa, że jeden
z kanadyjskich producentów gitar nazwał jedną ze
swoich limitowanych serii właśnie jego imieniem
i poprosił Chaza o pomoc w jej projektowaniu.
Na trasie koncertowej DE Paolo wystąpi z zespołem
w składzie: Łukasz Gorczyca - bass i Tomek Dominik (dr).
Program
17.00 - TORTILLA
18.00 - 24.00 - ENS Rock & Blues, BR Band,
Blue Sounds I oraz CHAZ DEPAOLO BAND (USA)

28 lipca.

X Koncert Plebiscytowy
w kościele św. Anny
Andrzej Szadejko, znany gdański organista, kompozytor, dyrygent
i organizator życia muzycznego, wystąpi w kościele św. Anny
podczas Koncertu Plebiscytowego.
Pracuje jako
profesor (z tytułem doktora habilitowanego
sztuk muzycznych w Katedrze
Muzyki Kościelnej
Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie wykłada grę na organach i realizację basso continuo. Prowadził wykłady
i kursy interpretacji muzyki organowej w wielu miejscach
w Polsce, ponadto na wydziale muzycznym Politechniki
w Oulu w Finlandii, Wydziale Muzykologii Uniwersytetu
w Greifswaldzie, oraz na University of Michigan w Ann Arbor w USA. Od roku 1994 regularnie koncertuje w Polsce,
Europie, a także w USA, jako solista, kameralista i dyrygent wykonał ponad 500 koncertów.
Oprócz działalności koncertowej zajmuje się także komponowaniem. Jest także ekspertem i konsultantem
w dziedzinie historycznego budownictwa organowego

i w tej roli sprawuje nadzór nad wieloma projektami
w Polsce, a także na Litwie i w Belgii. Przewodniczył pracom nad odbudową historycznych organów w kościele oo.
Franciszkanów w Gdańsku, a obecnie w kościele Św. Jana
w Gdańsku. W lutym tego roku oddał po gruntownym remoncie organy w kościele św. Jana Bosko w GdańskuOruni. Ich budowniczym w 1911 r. był elbląski organmistrz
Edward Wittek, ten sam, który dziesięć lat wcześniej postawił organy w kościele św. Anny w Sztumie.
Andrzej Szadejko założył i szefuje zespołowi Goldberg
Baroque Ensemble, z którym nagrywa premierowe wykonania kantat kompozytorów osiemnastowiecznych
z Pomorza. Jako solista i dyrygent ma na swoim koncie 19
wydawnictw płytowych dla wytwórni polskich i niemieckich wielokrotnie nominowanych do nagrody FRYDERYK.
Obecnie jest szefem artystycznym serii MUSICA BALTICA
w renomowanej wytwórni niemieckiej MDG.
Jest też autorem wydawnictw monograficznych, a także
opracowań naukowych i artykułów drukowanych w periodykach polskich i zagranicznych.
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NIE PRZEGAP

Rajd rowerowy
4 sierpnia (niedziela) Klub Kolarski
LIDER Sztum organizuje rajd rowerowy po Ziemi Sztumskiej. Informacje szczegółowe i zapisy - www.facebook.com/liderstm.

Lato w fosie
W ostatnim tygodniu sierpnia zapraszamy do fosy miejskiej w Sztumie
na warsztaty gier towarzyskich
i plenerowych. Zaplanowano turnieje
Mölkky, Rummikub, Othello. Ten zestaw zapewni dobrą zabawę dla całej
rodziny. Cykl warsztatów zakończą
Otwarte Mistrzostwa Sztumu w Mölkky. Warsztaty organizuje Regionalne
Stowarzyszenie Prometeusz wspierane przez Klub Gier Planszowych
Pionkolandia.

Sztum jest fit
W maju i czerwcu odbywały się bezpłatne zajęcia fitness dla mieszkańców miasta i gminy Sztum
prowadzone przez Klub sportowy Active&Fit. We wrześniu będą
prowadzone zgodnie z grafikiem:
wtorki godz. 16:30 w strefie fitness
w Parku Miejskim; środy godz. 16:00
w strefie fitness przy Stadionie Miejskim; piątki o godz. 16:00 w strefie
fitness w Zajezierzu - Jaszczurowe
Wzgórze.

STACJA NAPRAWY
ROWERÓW

Przy Urzędzie Miasta i Gminy zamontowano pierwszą w mieście samoobsługową stację naprawy rowerów. To kolejna ciekawa inicjatywa pracowników
Referatu Rozwoju Lokalnego.
Zepsuł ci się rower? Przebiłeś koło? Chcesz wyregulować hamulce, kierownicę lub siodełko, ale nie masz przy sobie potrzebnych do naprawy narzędzi?
Możesz skorzystać z stacji naprawy. Nie tylko użytkownicy jednośladów znajdą
tu wsparcie techniczne. Można dokonać także drobnych napraw wózków dziecięcych, inwalidzkich czy hulajnóg.
Stacja jest wyposażona m.in. w zestaw kluczy imbusowych, klucz nastawny
i klucze płaskie, śrubokręty z różnymi końcówkami, wkrętak TORX, łyżki do
opon oraz pompka z adapterem na różne zawory. Narzędzia są trwale przymocowane do stacji oraz chronione przed deszczem. Aby naprawa roweru
była łatwiejsza, na stacji można zawiesić rower.
Druga stacja została ustawiona w fosie miejskiej.
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Powstaje strefa dla aktywnych

W Koniecwałdzie zostanie zmodernizowany teren rekreacyjno-sportowy
w centrum wsi. Dzięki dofinansowaniu, które Miasto i Gmina Sztum pozyskało w ramach „Programu rozwoju
małej infrastruktury sportowej 2019”
na budowę Otwartej Strefy Aktywności, powstanie siłownia plenerowa
wyposażona w 6 urządzeń fitness
(orbitrek, biegacz, drążek, jeździec,
rower i wioślarz), stół do ping-ponga,
stół do gry w szachy/warcaby, 4 ławki
oraz kosz na odpady.

Strefa fitness zostanie wykonana z nawierzchnią żwirową, natomiast teren wokół siłowni będzie zrekultywowany i obsiany trawą oraz obsadzony krzewami. Całkowita wartość zadania wynosi 50 tys. złotych, z czego pozyskane dofinansowanie to
24 900 zł. Dodatkowo, w ramach funduszu społeckiego, istniejący plac zabaw zostanie doposażony w nowe urządzenia zabawowe, tj. huśtawkę jednostanowiskową, ważkę oraz zjeżdżalnię. Koszt nowych urządzeń to około
10 tys. zł.
Inwestycja jest odpowiedzią sztumskiego samorządu na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców dotyczące modernizacji i doposażnia terenu rekreacyjnego w centrum wsi.
Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - edycja 2019

Sposoby na smakowanie życia
W Piekle i Białej Górze zakończyły się warsztaty kulinarno-dietetyczne organizowane przez Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Czerninie w ramach projektu
,,Smakuj życie - poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez cykl warsztatów kulinarnych
oraz jogi w sołectwach Biała Góra, Czernin, Piekło oraz
Postolin.”
Już samo połączenie dwóch tematów okazało się intrygujące dla uczestników. Podczas warsztatów kulinarnych,
dowiedzieli się oni, jak gotować dania smaczne, zdrowe
i urozmaicone, ale też jak wykorzystać w kuchni artykuły,

Podczas zajęć kulinarno-dietetycznych.

które wydają się być bezużyteczne. Korzyść z tego ostatniego i taka, że ograniczamy ilości odpadów.
Natomiast podczas warsztatów jogi uczestnicy poznawali
różnego rodzaju techniki relaksacyjne, sposoby radzenia
sobie ze stresem, a także mieli możliwość poprawienia
sprawności fizycznej.
Środki na to zadanie Koło Gospodyń Wiejskich w Czerninie pozyskało z Lokalnej Grupy Działania Kraina Dolnego
Powiśla w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ćwiczenia w ramach warsztatów jogi.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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MGOPS. Razem możemy więcej
Kolejna grupa mieszkańców miasta i gminy Sztum
objęta została wsparciem
w ramach partnerskiego projektu pn. „RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ - rozwój
usług społecznych w gminie Sztum”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej. Projekt realizowany od marca 2018 roku
skierowany jest zarówno do
rodzin z dziećmi, jak i osób
starszych oraz niepełnosprawnych.
Dotychczas
w projekcie udział wzięły
83 osoby.
Działania, w których od
czerwca udział bierze kolejnych 17 rodzin, mają na
celu nabycie przez rodziców umiejętności, m.in. budowania właściwej relacji
rodzic-dziecko czy rozwiązywania pojawiających się
trudności wychowawczych.
Każda rodzina uczestniczy
w warsztatach „Szkoła dla

17 mam i ojców bierze udział w warsztatach
„Szkoła dla rodziców”.
rodziców”, organizowanych
przez Spółdzielnię socjalną „Iskra” oraz otrzymuje
wsparcie w środowisku lokalnym w postaci animatora społecznego. Jednocześnie zindywidualizowane
wsparcie świadczą specjaliści w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Rodzinnego działającym przy

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sztumie.
Natomiast w celu zapewnienia możliwie najlepszej
opieki naszym sztumskim
seniorom oraz wspierania
ich aktywności, uczestnicy projektu otrzymują
wsparciem w formie usług
opiekuńczych w miejscu

zamieszkania, usług Telemedycyny oraz pobytu
w Dziennym Ośrodku
Wsparcia w Czerninie. Ponadto osoby z niepełnosprawnościami objęte zostały wsparciem asystenta
osobistego, który aktywizuje i wspiera ich w codziennym funkcjonowaniu. Jednocześnie seniorzy i osoby
niepełnosprawne
mają
możliwość
skorzystania
z indywidualnych porad
specjalistów w Punkcie
Konsultacyjnym,
który
funkcjonuje przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom
Przewlekle Chorym „Dar
Serca”. Łącznie wsparciem
objętych zostanie 29 osób
starszych i niepełnosprawnych.
Szeroki wachlarz wsparcia
oferowany
uczestnikom
projektu oraz jego kompleksowość pokazują, iż
razem możemy więcej!

Najważniejsze zmiany w świadczeniu wychowawczym 500+
Od 1 lipca 2019 r. wchodzą w życie zmiany w programie Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.
Istotną zmianą jest brak wymogu ustalenia alimentów. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już
uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
Ponadto został wprowadzony szczególny, 3-miesieczny termin, liczony od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. W takiej sytuacji świadczenia zostaną przyznane od dnia narodzin dziecka.
Zapis ten dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.
W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem
złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem,
nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować
ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie
3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.
Tyle dzieci/młodzieży skorzysta

58 dzieci

Od 1 lipca 2019 r. rozpoczyna się składanie wniosków o świadczenie wychowawcze.
Składa się jeden wniosek na wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia, bez względu na to, czy obecnie są przyznane świadczenia.
Zachęcamy do złożenia wniosku już w lipcu przez Internet. Od 1 sierpnia wnioski
można składać w wersji papierowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sztumie mieszczącym się przy ul. Mickiewicza 39, pok. nr 2 i 3, tel. 55 640 34 30, 55
640 63 51.
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z wypoczynku letniego w Darłowie
i Charzykowach, finansowanego ze
środków Miasta i Gminy Sztum
w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii a także
Pomorskiego Kuratorium Oświaty.

Olimpiada Przedszkolaka
Niepubliczne Przedszkole Na Słonecznej Górce
w Sztumie po raz siódmy zorganizowało Sportową
Olimpiadę Przedszkolaka.
6 czerwca na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana
Pawła II rywalizowały o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum Leszka Tabora dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Czerninie i GościBrązowa statuetka
szewie, Szkole
Po d sta wowe j
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Nowej Wsi,
w Nowej Wsi wzięli udział w IV
z Publicznego Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Kubuś Puchatek
Wojewódzkim Konkursie Teatralnym
i Niepublicznego Przedszkola im. Na Słonecznej Górce w Sztumie.
w Językach Obcych „ACT”, który
Dzieci brały udział w pięciu równolegle odbywających się konkurencjach, miaodbył się na małej scenie teatralnej
ły do pokonania tor przeszkód, slalom z piłką , wyścig z taczką, skoki w worku
Pałacu Młodzieży w Gdańsku.
itp. Po zakończonej rywalizacji na dzieci czekały pyszne drożdżówki i napoje.
Uczniowie z Nowej Wsi przedstawili
Nad całością czuwali pracownicy z Niepublicznego Przedszkola „Na Słoneczdynamiczną i pełną humoru formę
nej Górce”, odpowiedzialni za organizację imprezy oraz młodzież ze Szkoły
teatralną w języku angielskim pt.„At
Podstawowej nr 1 w Sztumie.
London Heathrow Airport” i zdobyli
Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty
III miejsce. Młodzież była bardzo
Katarzyny Krzyżykowskiej, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie Aldony
zaangażowana w pracę aktorską
Ruszkowskiej oraz dyrektora Niepublicznego Przedszkola Na Słonecznej Górce
i doskonalenie języka, więc brązowa
Agnieszki Nehring pamiątkowe dyplomy, medale, puchary i nagrody sportowe,
statuetka przyniosła im zasłużoną
ufundowane przez burmistrza Miasta i Gminy Sztum Leszka Tabora.
satysfakcję.
Do zobaczenia za rok.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM
w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Reja,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 453/8 o pow. 0,0017 ha, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Opis i położenie nieruchomości: Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 453/8 o pow. 0,0017
ha, (tj. 17 m2), położona przy ul. Reja w obrębie 2 miasta Sztum, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie VIII Zamiejscowy Wydział
Ksiąg Wieczystych w Sztumie prowadzi księgę wieczystą nr GD2I/00005507/1.
Cena sprzedaży: 2 500,00 zł + 23% VAT = 3 075 zł brutto.
Podstawa sprzedaży: Uchwała nr VIII.57.2019 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 maja 2019 r.
Przeznaczenie: Poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 453/6.
Sposób zbycia: W drodze bezprzetargowej na rzecz podmiotu zainteresowanego nabyciem. Dla wyżej wymienionego terenu
Gmina Sztum posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obwieszczeniem nr 2.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Centrum Miasta Sztum ograniczonego ulicami: Kochanowskiego, Parku Miejskiego, brzegiem Jeziora
Barlewickiego, skrzyżowaniem ulic Barczewskiego i Jagiełły oraz brzegiem Jeziora Sztumskiego do plaży Miejskiej poprzez część ul. Reja do skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Nowowiejskiego do ul. Kochanowskiego”, przedmiotowa nieruchomość, położona jest na terenie oznaczonym symbolem B55MW z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Warunki płatności: należność za nieruchomość płatna jest na konto Urzędu Miasta i Gminy Sztum, BS Sztum nr: 74 8309
0000 0000 0042 2000 0020 na dwa dni przed podpisaniem umowy notarialnej.
Dodatkowe koszty: nabywca pokrywa koszty zawarcia aktu notarialnego.
Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2
ustawy z dnia 21. 08. 1997 roku o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia
wywieszenia wykazu do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
Sztum, dnia 04 czerwca 2019 r.
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Uczniowie rozsławiają Jedynkę
Szkoła to nie tylko lekcje. Swoją
wiedzę i umiejętności uczniowie sztumskiej Jedynki rozwijają także poprzez udział w wielu konkursach, poczynając od
szkolnych, a kończąc na ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych.
Do tradycji należy udział w zmaganiach historycznych. W konkursie „
Polskie zamki gotyckie” Cyprian Piróg w etapie ogólnopolskim 6 czerwca we Fromborku uzyskał tytuł finalisty. Od listopada trwały poszczególne
etapy tego ogólnopolskiego konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach1939-1948”. W etapie
wojewódzkim Maciej Kopczyński
i Cyprian Piróg zostali laureatami,
a Wiktoria Derbich I Szymon Baźmierowski zdobyli tytuł finalisty. Już
po raz siódmy szkoła brała udział
w ogólnopolskim konkursie historyczno-literackim „Pamięć Nieustająca”.
Jury przyznało nagrody (wręczone zostaną na uroczystej gali w Warszawie)

gimnazjalistkom: Natalii Bacy, Zuzannie Omieczyńskiej, Wiktorii Derbich
i Małgorzacie Lubelskiej.
Bardzo owocny był także udział reprezentantów w XXIII Konkursie
Wiedzy Religijnej Diecezji Elbląskiej.
Pierwsze miejsce zdobyła Zuzanna
Omieczyńska, Adrianna Truty została laureatką 7 miejsca, w kategorii
klas 4-6 Aurelia Machajewska i Paulina Werth wywalczyły tytuł finalistki.
Kolejną
dziedziną
aktywności
uczniów z „Jedynki” są nauki ścisłe, zwłaszcza matematyka. W Międzygminnym Konkursie Matematycznym „Kodowanie, programowanie
i rozumowanie" klasę pierwszą reprezentowała Natalia Serkowska,
która zajęła 3 miejsce. Przedstawicielem klas drugich był Miłosz
Karczmarczyk, który zajął 2 miejsce.
W II Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym Maciej Kopczyński (kl.
V) zajął I miejsce, a Michał Serkowski (kl. IV) trzecie miejsce. W Międzynarodowym Konkursie „Kangur
Matematyczny” w kategorii żaczek

(uczniowie kl. II) Miłosz Karczmarczyk i Wiktor Kulas zdobyli wyróżnienie. Podobnie w kategorii maluch
(uczniowie klas IV) Lena Weiss, Marcelina Glaza, Adriana Truty, Michał
Serkowski, natomiast w kategorii
beniamin (uczniowie klas V) Cyprian
Piróg, Maciej Kopczyński i Nina Wojtaszek uzyskali wynik bardzo dobry,
a w kategorii junior (klasa III gimnazjum) najwyższe wyniki w szkole
uzyskali: Zofia Maczkowska, Paskal
Grenda i Wioleta Rachańska.
W Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia również odnotowano
sukcesy. Na poziomie klas IV-VI tytuł
laureata uzyskał Maciej Kopczyński
(IX miejsce w kraju), a na poziomie
klas gimnazjalnych tytuł laureata (VII
w kraju) Zofia Maczkowska.
Nie sposób wymienić wszystkich
laureatów, jednakże wszystkim należą się gratulacje i życzenia, aby
rozwijając swoje pasje umiejętności,
zdobywali coraz wyższe lokaty i coraz
większą chlubę przynosili rodzicom
i szkole.

Przedszkolaki odkrywają ciekawe miejsca w Sztumie
Jednym z zadań przedszkola jest zwrócenie uwagi na naszą indywidualność, tradycję, historię oraz wytworzenie silnego
poczucia przynależności do rodziny, do
„małej ojczyzny. Stąd w Kubusiu Puchatku powstał projekt „Szlakiem ciekawych
miejsc w Sztumie”.
Spotkania z ciekawymi gośćmi zapraszanymi
do placówki oraz odwiedzanymi w ich miejscach pracy, którzy pomagają dzieciom przybliżyć kulturę regionu Dolnego Powiśla. Każda
grupa biorąca udział w projekcie przygotowała
w sali kącik regionalny, w którym umieszczone
zostały materiały i eksponaty zdobyte w trakcie wycieczek oraz pamiątki rodzinne związane
z Ziemią Sztumską.
Dzieci min. spotkały się z Kołem Gospodyń Wiejskich z Czernina, na którym mogły zobaczyć nasz strój regionalny,
poznać zwyczaje i tradycje związane z kulturą. Kolejnym etapem była wycieczka do Urzędu Miasta i Gminy Sztum na
spotkanie z burmistrzem Leszkiem Taborem oraz pracownikami urzędu. W trakcie rozmowy z włodarzem poznały jego
zadania oraz same składały propozycje, jak można polepszyć życie mieszkańców.
- Może nie udało się zobaczyć wszystkiego, z czego słynie nasze miasto, mamy nadzieję, ze rozbudziliśmy ciekawość
i zainteresowania naszych przedszkolaków, które będą pogłębiać wraz ze swoimi rodzinami na wspólnym odkrywaniu
uroków naszego miasta w trakcie pieszych i rowerowych wycieczek - dodają panie nauczycielki.
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Rodzinna zabawa w naszych sołectwach
Koniec maja i czerwiec to czas Festynów Rodzinnych w naszych sołectwa, przygotowanych przez Sztumskie Centrum Kultury i lokalnych społeczników. Prezentujemy fotograficzne migawki z Czernina, Gronajn, Piekła, Pietrzwałdu, Postolina i Uśnic.
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Z kroniki USC. Obchodzili Złote gody

Daniela i Henryk Bełzowie, Zdzisława i Ryszard Czepkowscy, Zdzisława i Józef Laskowscy
oraz Krystyna i Czesław Mielniczkowie.
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Sztumie gościły pary, które obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego: Danielę i Henryka Bełzów, Jadwigę
i Ryszarda Błażejewskich, Zdzisławę i Ryszarda
Czepkowskich, Teresę i Wacława Gajków, Zdzisławę
i Józefa Laskowskich oraz Krystynę i Czesława Mielniczków.
Podczas uroczystości jubilaci otrzymali medale, przyznawane przez Prezydenta RP., dyplomy z życzeniami, kwiaty oraz upominki.
Jubilaci oraz goście dokonali pamiątkowych wpisów
w kronice USC.

Jadwiga i Ryszard Błażejewscy i Teresa i Wacław Gajkowie.

Jeszcze chwila dla fotografa…

Życzenia płynęły od serca…

