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Marszałek przywiózł milion

Bilans kadencji

To była miła niespodzianka, bo warta 1,1 miliona zł. Podczas spotkania w Sztumie
wicemarszałek województwa Wiesław Byczkowski poinformował, że projekt
sztumskiego samorządu – termomodernizacja budynków przedszkola Kubusia
Puchatka w Sztumie i Zespołu Szkół w Czerninie uzyskał dofinansowanie unijne.

Dobiega końca kadencja samorządu.
- 4 lata minęły bardzo szybko - mówi burmistrz Leszek Tabor. - To tempo wynikało z natury współczesnych czasów, ale
też i z wielu zadań realizowanych przez
sztumski samorząd.
To były lata szczególne. Po wejściu
Polski do Unii Europejskiej stworzono
możliwość wsparcia środkami unijnymi
naszych zamierzeń służących poprawie
jakości życia mieszkańców oraz rozwojowi gminy. Taki też był mój najważniejszy cel, gdy 4 lata temu, prezentując
program „Lepsza gmina – lepsze życie”,
zostałem obdarowanym waszym zaufaniem i ponownie objąłem funkcję
włodarza gminy.
Nie trzeba być specjalnie uważnym
obserwatorem naszej codzienności, by
zauważać, jak wiele zmieniło się na Ziemi
Sztumskiej w ostatnich latach.
Próba bilansu tej kadencji - str. 5-16

Wiesław Byczkowski informuje o przyznaniu kolejnego dofinansowania unijnego.

Tę dobrą dla mieszkańców wiadomość przekazał wicemarszałek podczas
wrześniowego spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie. Projekt znajdował
się na liście rezerwowej. Samorząd wcześniej zdecydował, że będzie go realizował,
nie czekając na to, czy dostanie na ten cel
pieniądze z Unii.
Spotkanie było poświęcone projektom realizowanym i planowanym przez
miasto i gminę. Wicemarszałek Byczkowski wysoko ocenił zaangażowanie i
skuteczność burmistrza Leszka Tabora
w pozyskiwanie dofinansowania. Nie
chciał przy tym składać deklaracji wsparcia, mówił natomiast o mechanizmach,
jakie będą obowiązywać w przyszłych

latach. Kończy się proste dofinansowanie
z budżetu unijnego, w grę raczej będą
wchodzić korzystne kredyty.
Po spotkaniu w urzędzie wicemarszałek obejrzał place budowy – przedszkola,
kina Powiśle, bulwaru nad jeziorem,
rewitalizowanego placu Wolności z remontowanym kościołem.
Gościł też w polsko–hiszpańskiej
firmie Elita w Sztumskim Polu, która w
najbliższych latach zamierza być liderem
wśród polskich producentów mebli łazienkowych. Barierą w rozwoju firmy - o
czym mówił jej współudziałowiec Marek
Czebiołko - jest zły stan drogi wojewódzkiej Sztum - Sztumskie Pole. I zapaliło się
zielone światło dla starań o remont.

Akcja Kawa dla seniora (60+)

str. 4

Bez zarzutu
Komisja Rewizyjna nie stwierdziła
nieprawidłowości w wydawaniu decyzji
dla Antoniego Fili, właściciela Polskiej
Fabryki Wodomierzy i Ciepłomierzy – poinformował radnych jej przewodniczący
Arkadiusz Dzikowski podczas ostatniej
sesji Rady Miejskiej.
Przypomnijmy, że 7 stycznia przedsiębiorca zorganizował przed magistratem
manifestację, prowadzoną pod hasłami
utrudnia przez burmistrza i urzędników
gminy tworzenia nowych miejsc pracy
w jego firmie. W rezultacie burmistrz Leszek Tabor poprosił komisję o skontrolowanie wszystkich decyzji, dotyczących
tej sprawy.
Protokół pokontrolny - str. 3
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Dni Ziemi Sztumskiej
Miasto świętowało swoje kolejne urodziny. Gwiazdami tegorocznych Dni Ziemi Sztumskiej, odbywających się 17 i 18
września byli Bohdan Łazuka i Zakopower.

Przez miasto przeszedł barwny korowód dzieci i młodzieży.

Klucze do miasta przejęli młodzi.

Parada motocykli – po raz pierwszy na święcie miasta.

W piątek ulicami przeszedł barwny korowód dzieci i młodzieży. W Parku Miejskim odbyło się uroczyste przekazanie klucza
do bram miasta – przewodniczący Rady Miejskiej Czesław
Oleksiak wręczył go delegacji dzieci.
Przed koncertem zespołu Zakopower wręczono nagrody
dla laureatów konkursów - na nazwę bulwaru nad Jeziorem
Sztumskim oraz na krótkiego filmu o Sztumie. Jury jednogłośnie
uznało, że najtrafniejszą nazwę – Bulwar Zamkowy – zaproponowała Anna Maślankowska ze Sztumu.
Pierwszą nagrodę w konkursie filmowym w kategorii dla
osób dorosłych zdobyli Magdalena Owsiana i Andrzej Łuka
za „Moje miasto Sztum”, a wyróżnienie Krzysztof Puchowski
za „Sztum wita”.
Drugą nagrodę w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
otrzymał Krystian Zdziennicki za film pt. „Jest w Sztumie na
czym oko (kamery) zawiesić”. Nagrodę publiczności – głosowali

internauci na stronie www.sztum.pl – otrzymali Magdalena
Owsiana i Andrzej Łuka.
Zakopower nie zawiódł licznie zgromadzonej w amfiteatrze
publiczności, rozgrzanej wcześniejszym występem olsztyńskiej
grupy Enej. Po pokazach tańców z ogniem wieczór zakończyła
muzyczna biesiada.
Drugi dzień święta rozpoczęła parada motocyklistów ulicami
miasta. Tradycyjnie już w Parku Miejskim czekał na mieszkańców
urodzinowy tort. Przed poczęstunkiem wylosowano nagrody
wśród uczestników konkursu na nazwę bulwaru. Szczęście
uśmiechnęło się do Kamila Kazanieckiego i Zbigniewa Maślankowskiego ze Sztumu oraz Ryszarda Stankiewicza z Czernina.
W Festiwalu Młodych Talentów na małej scenie wystąpili
uczniowie z Czernina. Potem w amfiteatrze królował Bohdan
Łazuka. Po nim bawiła publiczność sztumska Shuflada. Ostatnim
akordem święta była biesiada pod gwiazdami.
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Echa pikiety pod magistratem
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 17 maja 2010 roku; zmieniony w dniu 05 lipca
2010 roku; po zmianach przyjęty przez Komisję Rewizyjną na posiedzeniu z dnia 10 września 2010 roku. Dotyczy: kontroli
wydania decyzji środowiskowej i decyzji lokalizacyjnej budowy dla Polskiej Fabryki Wodomierzy i Ciepłomierzy „Fila”
w związku z publicznymi zarzutami dot. niekompetencji pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.
Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/347/10
Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11
lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
w Sztumie na I półrocze 2010 roku Komisja Rewizyjna w składzie: Arkadiusz
Dzikowski – przewodniczący, Kazimierz
Barański – zastępca przewodniczącego,
Krzysztof Ciosek, Waldemar Fierek,
Bartosz Mazerski – członkowie komisji
w dniach 1, 22 i 29 marca 2010 roku
dokonała kontroli wydania decyzji
środowiskowej i decyzji lokalizacyjnej
budowy dla Polskiej Fabryki Wodomierzy i Ciepłomierzy „Fila” w związku
z publicznymi zarzutami dot. niekompetencji pracowników Urzędu Miasta i
Gminy w Sztumie.
Wyjaśnień w powyższej sprawie
udzielili: sekretarz miasta i gminy Antoni Downarowicz, zastępca kierownika
Referatu Gospodarki Komunalnej i
Spraw Obywatelskich Bożena Falkowska i Inspektor Referatu Inwestycji i
Rozwoju Dariusz Kumuda.
W związku z tym, że na podstawie
przedłożonej dokumentacji i złożonych
wyjaśnień Komisja nie dopatrzyła się
potwierdzenia zarzutów stawianych
przez pana Antoniego Filę Komisja
Rewizyjna przyjęła wniosek o wystąpienie do pana Fili o sformułowanie
konkretnych zarzutów umotywowanych merytorycznie, a w przypadku
nieprawidłowości dotyczących litery
prawa należy na nie również wskazać.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił do pana Fili z pismem o
następującej treści: W imieniu Komisji
Rewizyjnej informuję, iż działając na
podstawie Uchwały Nr XLIV/347/10
Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11
lutego2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej na I półrocze 2010 roku
Komisja w dniu 1 marca 2010 roku przeprowadziła kontrolę wydania decyzji
środowiskowej i decyzji lokalizacyjnej
budowy dla Polskiej Fabryki Wodomierzy i Ciepłomierzy „Fila” w związku z
publicznymi zarzutami dot. niekompetencji pracowników Urzędu Miasta i
Gminy w Sztumie. Po zapoznaniu się z
dostępną dokumentacją ww. sprawie

Komisja zwraca się z prośbą o przesłanie informacji na piśmie zawierającej
przebieg badanej procedury w porządku
chronologicznym oraz merytoryczne
i prawne podstawy protestu w dniu 7
stycznia 2010 roku w celu skonfrontowania Państwa opinii z uzyskanymi do
tej pory informacjami.
W odpowiedzi Pan Antoni Fila
napisał: „W związku ze złożonym problemem w celu wyjaśnienia niczym
nieuzasadnionych barier biurokratycznych, proponuję spotkanie Komisji
Rewizyjnej w obecności pani Bożeny
Falkowskiej i burmistrza. Na opisanie
tej już dla mnie zaszłości po prostu nie
mam czasu”.
Komisja w wyniku głosowania większością głosów odrzuciła propozycję
spotkania zaproponowanego przez
pana Antoniego Filę, kierując do pana
Fili pismo w brzmieniu następującym:
w odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca
2010 roku w imieniu Komisji Rewizyjnej
informuję, że Komisja nie widzi potrzeby
przeprowadzenia konfrontacji w sprawie
prowadzonej kontroli wydania decyzji
środowiskowej i decyzji lokalizacyjnej
budowy dla Polskiej Fabryki Wodomierzy i Ciepłomierzy „Fila” w związku z
publicznymi zarzutami dot. niekompetencji pracowników Urzędu Miasta i
Gminy w Sztumie z udziałem Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum, pracowników
Urzędu Miasta i Gminy i Pana Antoniego
Fili właściciela Polskiej Fabryki Wodomierzy i Ciepłomierzy „FILA” oraz członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Sztumie. Wobec powyższego Komisja
sformułuje wnioski na podstawie przeprowadzonej kontroli i zgromadzonej
dokumentacji.
Protokół pokontrolny był przedmiotem obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w
dniu 26 maja 2010 roku. W związku z
pisemnym wystąpieniem Burmistrza
Miasta i Gminy z dnia 21 maja 2010
roku w sprawie złożonych wyjaśnień i
uwag do protokołu pokontrolnego oraz
nowych dokumentów (płyta CD) Rada
Miejska skierowała sprawę kontroli wydania decyzji środowiskowej i decyzji
lokalizacyjnej budowy dla Polskiej Fa-

bryki Wodomierzy i Ciepłomierzy „Fila”
w związku z publicznymi zarzutami dot.
niekompetencji pracowników Urzędu
Miasta i Gminy w Sztumie do ponownego rozpatrzenia celem przeanalizowania zgłoszonych dowodów.
Jednocześnie Komisja Rewizyjna
wyjaśnia, iż wniosek Komisji zawarty
we wnioskach końcowych protokołu
pokontrolnego z dnia 17 maja 2010
roku został wysunięty na podstawie
niepełnych informacji, którymi dysponowała Komisja.
Komisja uważa, że ocena postaw
etyczno-moralnych wykracza poza
kompetencje działalności Komisji
Rewizyjnej i nie mogą one podlegać
ocenie przez Komisję jako organu
kontrolnego.
Wobec powyższego Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 08
czerwca 2010 roku zapoznała się z dodatkowymi dokumentami (płyta CD) i
stwierdza, że treść petycji dostarczona
na płycie CD była inna od treści wypowiedzianych przez pana Filę przed budynkiem Urzędu i wewnątrz budynku
w trakcie protestu w dniu 07 stycznia
2010 roku. Jednocześnie Komisja Rewizyjna RM w Sztumie stwierdza, że w
wystąpieniu zapisanym na płycie CD
można usłyszeć stwierdzenia zarzucające niekompetencje urzędników. Na
posiedzeniu w dniu 05 lipca 2010 roku
Komisja Rewizyjna przyjęła wniosek
końcowy w następującym brzmieniu:
Procedury podjęte przez Urząd w
związku z wnioskiem złożonym przez
Pana Antoniego Filę dot. wydania
decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej były zgodne z prawem i Komisja
Rewizyjna w toku działań kontrolnych nie dopatrzyła się uchybień w
zakresie terminowości, rzetelności w
załatwieniu tych spraw. Ocena zachowania petentów wobec urzędników
wykracza poza kompetencje Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej i nie może
być przedmiotem jej ocen i prac.
Niniejszy protokół pokontrolny
przyjęty przez Komisję Rewizyjną jednogłośnie. (...)
Protokół sporządzono w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach.
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Z gimnazjum - Dzień Sybiraka i wymiana młodzieży
71 lat temu, gdy trwały walki wojska polskiego z hitlerowskim najeźdźcą, w nocy z 17 na 18 września 1939 r. polskie
granice na wschodzie przekroczyły oddziały Armii Czerwonej. Nastąpiły aresztowania żołnierzy polskich, których osadzono w
obozach jenieckich oraz wywłaszczenia i wywózki ludności cywilnej.
17 września obchodzimy w
Polsce jako Dzień Sybiraków. Z
tej okazji w sztumskim gimnazjum przedstawiciele władz samorządowych, Koła Sybiraków,
Rodzin Katyńskich oraz Związku
Kombatantów uczestniczyli w
uroczystym apelu. Wystąpienie
dyrektor Aldony Ruszkowskiej
przybliżyło uczniom tamte trudne wydarzenia, a odśpiewanie
hymnu Sybiraków wprowadziło
szczególną atmosferę. Potem
delegacje gości i młodzieży
szkolnej złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod Dębami Pamięci przy gimnazjum oraz
przy obelisku nieopodal banku.

Pamięć Golgoty Wschodu

Dzięki wsparciu finansowemu sztumskiego samorządu
dwudziestu pięciu uczniów
i piętnastu kombatantów
uczestniczyło w obchodach
światowego Dnia Sybiraków
w Szymbarku. W obecności
setek weteranów delegacja
gimnazjalistów uczestniczyła
we mszy św. koncelebrowanej
przez biskupa pelplińskiego i
biskupa diecezji irkuckiej. Następnie w amfiteatrze miała

okazję obejrzeć spektakl „Serca
moc”, poświęcony Hance Ordonównej, widzianej oczyma
dzieci, którymi się opiekowała.
Przedstawienie zyskało szczególny klimat dzięki scenografii
współtworzonej przez obiekty
wioski syberyjskiej.
Dla młodzieży udział w obchodach stał się niebywałą okazją do spotkań z ludźmi, którzy
przeżyli Golgotę Wschodu. Była
to naprawdę żywa lekcja historii.

Wymiana młodzieży

19 września późnym wieczorem w ramach wymiany do
Sztumu przybyła 32-osobowa
grupa młodzieży niemieckiej i
4 opiekunów z Haupt-und realschule Ritterhude - jest to gimnazjum z kursami zawodowymi.
W poniedziałek goście spotkali się z burmistrz Alicją Podlewską, a następnie kilkuosobowe grupy polsko-niemieckie
uczestniczyły w grze terenowej,
której celem było odnalezienie
ciekawych i ważnych obiektów
w naszym mieście.
We wtorek na trzech godzinach lekcyjnych Niemcy uczestniczyli w zajęciach sztumskiego

Kawa dla seniora
Burmistrz Leszek Tabor serdecznie zaprasza wszystkich seniorów
w wieku 60+ na kawę lub herbatę za 1 zł do wybranych lokali.
- Zachęcamy osoby starsze,
które czują się samotne, aby
wyszły w domu. Spotkanie przy
kawie czy herbacie będzie miłą
odskocznią od codziennego,
szarego życia, może być pierwszym krokiem do ograniczenia
samotności i nawiązania nowych kontaktów – mówi burmistrz Leszek Tabor.
- Projekt adresowany jest
do osób starszych – w wieku
60 i więcej lat – mieszkańców
naszej gminy, którzy chcieliby
wybrać się na kawę lub herbatę
za symboliczną złotówkę w
określonych lokalach gastrono-

micznych na terenie Sztumu.
Chcemy w ten sposób zachęcić osoby starsze, które często
czują się samotne i wyłączone z
życia społecznego, do wyjścia z
domu i pełnego uczestnictwa w
życiu społecznym naszej gminy.
Chcemy przełamać stereotypy
na temat starości – podkreśla
Sylwia Mackiewicz, dyrektor
MGOPS w Sztumie. - Wielu seniorów nie może sobie pozwolić
na „luksus” wyjścia do kawiarni.
Chcemy pobudzić starszych
sztumian do aktywności. Ta
symboliczna kawa/herbata ma
być tak naprawdę narzędziem

gimnazjum, aby poznać nasz
system edukacji. Potem zwiedzili
szkołę w Barlewiczkach, spotkali
się na ognisku w Piekle z tamtejszymi uczniami i nauczycielami,
a dopełnieniem dnia była wycieczka do Gdańska.
Środa upłynęła na całodniowym pobycie na Kaszubach.
Goście zwiedzili Wdzydze Kiszewskie, Szymbark. Wieczorem
– wypad na kręgle. W czwartek
mieli okazję zwiedzić Muzeum

Stuthoff, a po południu zamek
w Malborku. Pobyt młodzieży
niemieckiej kończy się w piątek,
pożegnanie i drobne pamiątki
poprzedziły wyjazd do Niemiec.
Inicjatorką tej wymiany jest
nauczycielka niemieckiego w
sztumskim gimnazjum, Maryla
Nawojczyk-Dornig, a szczególną opiekę sprawowała młodzież
naszej szkoły, która w ubiegłym
roku – w ramach takiego projektu - odwiedziła Niemcy.

Krzyżacy lubili słodycze
Prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, historyk Uniwersytetu
Gdańskiego, związany z naszą
gminą (mieszka w Gościszewie), był gościem Towarzystwa

Miłośników Ziemi Sztumskiej
(nie po raz pierwszy). Tym
razem zajął się luksusową
konsumpcją na zamku malborskim na przełomie XIV i XV.

służącym integracji seniora ze
środowiskiem lokalnym oraz
aktywizowaniu lokalnej społeczności. Projekt skierowany jest do
wszystkich seniorek i seniorów w
wieku 60 lat i powyżej, posiadających miejsce zamieszkania na
terenie miasta i gminy Sztum,
niezależnie od wysokości ich
dochodów.
Projekt„Kawa dla seniora”nie
miałby szans na realizację, gdyby
nie pozytywne jego przyjęcie i
wsparcie przez właścicieli poniższych lokali w Sztumie:
Restauracja „Roma”, ul.
Mickiewicza 34, która oferuje
seniorom kawę/herbatę za symboliczną złotówkę we wszystkie
dni tygodnia (poniedziałek – piątek) w godz. 11-18;
Pizzeria „Roma”, ul. Galla
Anonima 2, w której seniorzy

otrzymają kawę/herbatę za 1
zł we wszystkie dni tygodnia
(poniedziałek – piątek) w godz.
11-18;
Bar„Smakosz”, ul. Osińskiego 5, w którym seniorzy napiją
się kawy/herbaty za 1 zł w poniedziałki i wtorki w godz. 10-12.
Te lokale oferują seniorom
kawę/herbatę za 1 zł w tych
dniach i godzinach z wyjątkiem
sytuacji, kiedy w lokalu odbywać się będzie zorganizowana
impreza (rezerwacja).
Seniorzy na podstawie dowodu osobistego otrzymają w
siedzibie Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sztumie, przy ul. Mickiewicza 39
(pok. nr 13) zaproszenie – bon na
kawę/herbatę, które wykorzystać mogą od 6 października br.
Serdecznie zapraszamy!
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Edukacyjny równy start
Wybudowanie hali sportowej, modernizacja placówek – obu przedszkoli, sztumskiego
gimnazjum, szkoły w Nowej Wsi, kończy się termomodernizacja Zespołu Szkół w
Czerninie, a niebawem rozpocznie się remont szkoły w Gościszewie, to zmiany w
oświacie zauważalne chyba przez każdego. Ale to nie wszystko.
Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor
Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty
Jednym z głównym celów w zakresie
oświaty, jaki postawił sobie sztumski samorząd było upowszechnianie edukacji
przedszkolnej. Realizując te zamierzenia we
wrześniu 2008 roku utworzyliśmy w Sztumie
pierwsze przedszkole niepubliczne. Mimo
początkowych obaw ze strony rodziców, odpłatność za pobyt dziecka w placówce pozostała na poziomie porównywalnym do opłat
ponoszonych w przedszkolach publicznych.
Przekształcenie przedszkola Na Słonecznej
Górce przyniosło ogromne korzyści, stworzyło znakomite warunki do wszechstronnego
rozwoju dzieci, m.in. poprzez remont pomieszczeń, wyposażenie placówki w pomoce
dydaktyczne, wprowadzenie dodatkowych
zajęć z języka angielskiego, rewalidacji, logopedii, rytmiki czy kółka plastycznego.
Mając na uwadze potrzeby edukacyjne
najmłodszych zamieszkałych na obszarach
wiejskich w 2009 roku przystąpiliśmy do realizacji partnerskiego projektu „E-przedszkola w
powiecie sztumskim”, współfinansowanego
przez Unię Europejską. Na terenie gminy
zostały utworzone punkty przedszkolne: w
Gościszewie, Nowej Wsi, Piekle i Czerninie.
Dzięki pozyskanym funduszom, udział dzieci
w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Na
realizację programu gminy otrzymały łącznie
ponad 3,2 mln zł. Dodatkowo przedszkola
zostały wyposażone w zabawki, pomoce
dydaktyczne oraz materiały papiernicze i
plastyczne.
Ponieważ projekt cieszy się ogromnym
zainteresowaniem na prośbę rodziców od
stycznia 2011 roku rozpoczną się zajęcia
dla dzieci 3-5 letnich w Postolinie. Postępy
w nauce najmłodszych można śledzić na
specjalnie utworzonej stronie internetowej
www.e-przedszkola.pl.
Duże zainteresowanie edukacją przedszkolną ze strony rodziców spowodowało, że
w tym roku szkolnym uruchomiliśmy dodatkowy oddział przedszkolny przy Publicznym
Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr
1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie. Ponieważ
przedszkole nie dysponowało salą, w której
mogłyby odbywać się zajęcia edukacyjne
dla 11 grup przedszkolnych, oddział „0”
został przeniesiony do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie. Takie rozwiązanie
pozwoliło na przyjęcie dodatkowej grupy
dzieci 3-4 letnich.

Zmierzając do poprawy jakości edukacji
realizowaliśmy w szkołach i przedszkolach
szereg projektów, finansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.
W ramach projektu „Za rękę z Einsteinem”
realizowane działania koncentrowały się
przede wszystkim na organizacji bezpłatnych
zajęć pozalekcyjnych z matematyki i fizyki.
„Paszport językowy w powiecie sztumskim”
umożliwił dzieciom udział w zajęciach z języka angielskiego. Z kolei projekt„Mały człowiek
– wielkie możliwości”stworzył szansę skorzystania z bogatej oferty artystyczno-kulturalnej
w formie warsztatów i wyjazdów do kina,
teatru czy filharmonii.
Od 2009 roku z powodzeniem realizowany jest innowacyjny projekt „Równy start
w przyszłość”.
W ramach projektu zaplanowano realizację ponad 14 000 godzin różnorodnych zajęć.
Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności w takich dziedzinach jak matematyka,
fizyka, biologia, chemia, geografia, przyroda,
języki obce czy informatyka. Dla najmłodszych uczniów z klas I-III przewidziano zajęcia
dydaktyczno – wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w
ramach kształcenia zintegrowanego.
Z zajęć skorzystało już blisko 1400
uczniów. Zajęcia pozalekcyjne to jednak nie
wszystko. W ramach projektu zaplanowano
również warsztaty, konkursy, oraz wyjazdy
edukacyjne m.in.: na Bałtycki Festiwal Nauki
doTrójmiasta, do Centrum Nauki Experyment
i Akwarium w Gdyni, do Parku Oliwskiego
i Zoo w Gdańsku, do TVP i Radia Gdańsk, a
także do Biblioteki Brytyjskiej.
Mając na celu wszechstronny rozwój
ucznia pozyskujemy również środki finansowe na organizację zajęć sportowych. W
2007 roku w szkołach podstawowych rozpoczęliśmy realizację projektu„Pływać każdy
może – powszechna nauka pływania”umożliwiającego uczniom udział w bezpłatnych
zajęciach nauki pływania na basenie Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku.
W 2010 roku, cieszącą się ogromnym zainteresowaniem naukę pływania organizujemy
dzięki środkom finansowym pozyskanym z

O zł
Tyle płacą rodzice za pobyt dziecka
w e-przedszkolu.

Ministerstwa Sportu, przy aktywnej współpracy z LKS Zantyr Sztum.
Mając na celu poprawę bazy dydaktyczno-wychowawczej w 2007 roku nawiązaliśmy
współpracę z Zakładem Karnym w Sztumie,
dzięki której osadzeni wykonali szereg prac
remontowych w szkołach, co znacznie
zmniejszyło koszty wykonania remontów i
pozwoliło na zwiększenie zakresu prac. Wyremontowano m.in.: sale lekcyjne, kuchnie,
korytarz i salę gimnastyczną w szkole Nowej
Wsi, przedszkole i szkołę w Gościszewie.
Poza tym wnioskujemy do Ministerstwa
Edukacji Narodowej o pozyskanie środków
finansowych z rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na remont placówek oświatowych.
Uzyskane dofinansowanie przeznaczyliśmy
m.in. na remont ogrodzenia szkoły w Nowej
Wsi, remont boiska przy szkole w Gościszewie
oraz doposażenie hali sportowej w Sztumie
w sprzęt sportowy. W 2007 roku szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie, w Nowej Wsi oraz
w Piekle otrzymały sprzęt komputerowy w
ramach projektu „Pracownie komputerowe
dla szkół”, natomiast Szkoła Podstawowa w
Gościszewie otrzymała sprzęt komputerowy
do biblioteki szkolnej w ramach programu„Internetowe Centra Informacji Multimedialnej
w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych”.
W ramach programu „Radosna Szkoła”
w 2009 roku pozyskaliśmy prawie 42 tys. zł.
W ramach dotacji zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów do wszystkich szkół
podstawowych. Zakupione pomoce służą
przede wszystkim przygotowaniu szkół do
rozpoczynania obowiązku szkolnego przez
dzieci sześcioletnie.
W tym roku otrzymaliśmy m.in. dotację
z przeznaczeniem na utworzenie szkolnego
placu zabaw przy Szkole Podstawowej w
Czerninie i Gościszewie w wysokości 86 870 zł.
Realizacja działań nie powiodłaby się bez
dobrej współpracy samorządu, dyrektorów
szkół i wszystkich pracowników oświaty.
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Wspierający przyjaciel
Stawiamy na nową jakość w pomocy społecznej, w której pracownik socjalny nie
będzie postrzegany jako rozdający zasiłki, ale jak motywujący i wspierający przyjaciel.
Sylwia Mackiewicz, dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sztumie

Od 2008 r. realizujemy projekt systemowy
„Program aktywizacji społeczno-zawodowej
w gminie Sztum WCZORAJ DZIŚ JUTRO”.
Uczestniczą w nim klienci pomocy społecznej,
którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje i
umiejętności zawodowe oraz kompetencje
życiowe tak, aby samodzielnie odnaleźć się
na lokalnym rynku pracy, zapewniając najbliższym i sobie godne warunki życia.
W latach 2008-2010 w projekcie uczestniczyły 82 osoby długotrwale bezrobotne,
nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad
dziećmi lub osobami zależnymi oraz osoby
niepełnosprawne.
MGOPS w Sztumie przygotował dla nich
szereg kursów, warsztatów i zajęć aktywizujących. W 2008 r. klienci Ośrodka uczestniczyli
m. in. w zajęciach Klubu Integracji Społecznej,
odbyli trening kompetencji i umiejętności
społecznych z psychologiem, ukończyli
kurs sprzedawcy poszerzony o uzyskanie
uprawnień kierowcy wózków jezdniowych
oraz przyuczenie do zawodu fryzjera. Trzy
wolontariuszki ukończyły kurs opiekunka dla
osób niepełnosprawnych.
W 2009 r. zorganizowano kurs zawodowy
magazynier - sprzedawca z obsługą wózków
widłowych oraz szkolenie komputerowe. Odbyły się warsztaty z psychologiem i doradcą
zawodowym.
Po raz pierwszy Ośrodek „wprowadził” w
środowisko rodzin dysfunkcyjnych wsparcie
tzw. asystenta rodziny. Objął on pieczę nad
3 rodzinami niezaradnymi życiowo, mającymi problemy opiekuńczo – wychowawcze
i trudności w prowadzeniu gospodarstwa
domowego. Celem jego pracy było ukształtowanie w tych środowiskach umiejętności
wychowawczych oraz praktycznych z zakresu
prowadzenia gospodarstwa domowego, aby
doprowadzić do poprawy sytuacji życiowej
całej rodziny. Praca asystenta w środowisku
okazała się niezwykle cenna i efektywna.
Dodatkowo rodziny otrzymały w miejscu
zamieszkania wsparcie psychologa, przechodząc tzw. terapię psychospołeczną. Rodziny
odwiedzały również wolontariuszki, które
pomagały dzieciom w nauce i organizacji
czasu wolnego. Wolontariuszki dodatkowo
skorzystały z 70-godzinnych kursów językowych (angielski i rosyjski).
Projekt swoim działaniem wspierał również dzieci uczestników projektu. Proponowaliśmy im szereg zajęć aktywizujących w czasie,
gdy rodzice uczestniczyli w warsztatach i
kursach, o których mowa powyżej.
W 2008 r. były to m.in. zajęcia w siedzibie
Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca w Sztumie. W ramach zajęć prowadzonych

przez instruktora odbywały się gry, zabawy
ruchowe, konkursy, czytanie książek, malowanie oraz zapoznawanie się z komputerem.
Z okazji Dnia Dziecka brały udział w festynie
na dziedzińcu zamkowym. Zorganizowaliśmy
również opiekę nad dziećmi przedszkolnymi
w wieku od 2,5-6 lat. Zajęcia dla nich odbywały
się w sali katechetycznej w Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Anny w Sztumie
dzięki uprzejmości księdza proboszcza.
W 2009 r. dzieci korzystały z różnych form
aktywnego wypoczynku. Zajęcia prowadzone
były przez wykwalifikowanego instruktora i
miały różnoraki charakter: od zajęć sportoworekreacyjnych w siłowni, komputerowych,
po zajęcia plastyczne. W ramach projektu
zorganizowano również bardzo atrakcyjne
dla dzieci spotkania wyjazdowe, m. in. do
Ogniska Plastycznego, do kręgielni, wyjazd
do kina oraz do stadniny koni. Wszelkie koszty
związane z dojazdem uczestników i ich dzieci
na zajęcia, zakupy artykułów niezbędnych
do realizacji zajęć, jak również poczęstunek
w trakcie zajęć były finansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
W ramach działań środowiskowych w
roku 2009 r. zorganizowaliśmy dwie imprezy
o charakterze kulturalno–turystycznym. Z
okazji Dnia Matki dzieci i ich rodzice pojechali
na wycieczkę do ZOO, a z okazji Dnia Dziecka
brali udział w festynie rodzinnym w plenerze.
W tym roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie kontynuuje realizację działań aktywizujących wobec swoich 23
klientów. Dotychczas dzięki wsparciu środków
unijnych Ośrodek zorganizował bezpłatne
badania z zakresu medycyny pracy (m.in.
badania sanitarno-epidemiologiczne, morfologia krwi, badania okulistyczne, laryngologiczne), odbyły się warsztaty grupowe oraz
porady indywidualne z doradcą zawodowym.
Zajęcia z doradcą zawodowym pozwoliły naszym klientom dostrzec własne możliwości i
umiejętności poprzez określenie mocnych i
słabych stron, zidentyfikować predyspozycje
zawodowe, ocenić swoją przydatność na rynku pracy. Program warsztatów przygotował
uczestników do rozmowy pracodawcą oraz
nauczył prawidłowo sporządzać dokumenty
aplikacyjne.
Od kwietnia br. uczestniczki i uczestnicy
projektu brali udział w kursach zawodowych
organizowanych przez Elbląski Uniwersytet

151,5
Tyle ton żywności od 2006 r., pozyskał i
rozdysponował MGOPS dzięki współpracy
z Bankiem Żywności w Tczewie i Sztumskim Towarzystwem Oświatowym.

Robotniczy w Elblągu, Ośrodek Kształcenia
Ustawicznego w Malborku.
W ramach projektu MGOPS w Sztumie
zorganizował następujące szkolenia zawodowe: fryzjer, kucharz małej gastronomii,
magazynier z obsługą wózków widłowych
i kas fiskalnych, sprzedawca - magazynier z
umiejętnością obsługi wózków jezdniowych,
kas fiskalnych i komputera. Każdy z uczestników po zakończonym kursie otrzymał
certyfikat kwalifikujący go do wykonywania
wybranego zawodu.
W czerwcu odbyły się warsztaty grupowe
z psychologiem w wymiarze 10 godzin dla
wszystkich uczestników projektu, ponadto
każdy z nich mógł skorzystać z 3 godzin indywidualnych porad psychologicznych. Celem
zajęć z psychologiem jest zwiększenie zdolności komunikacyjnych, podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno
– zawodowych uczestników i uczestniczek
projektu. Podkreślić należy, iż największym zainteresowaniem wśród uczestniczek projektu
cieszą warsztaty z wizażystą oraz możliwość
skorzystania z bezpłatnej wizyty u fryzjera.
Działania te mają na celu poprawę wizerunku
i autoprezentacji. Ponadto w czerwcu z okazji
Dnia Dziecka odbył się wyjazd do teatru dla
wszystkich uczestników projektu i ich rodzin.
Od września br. pracę w środowisku rodzin
dysfunkcyjnych rozpoczął asystent rodziny i
psycholog.
Na realizację projektu systemowego w
latach 2008-2010 Ośrodek otrzymał z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie w kwocie 411.846 zł, co stanowi 89,2 proc.
całkowitej jego wartości.
Więcej informacji na temat dotychczasowej realizacji projektu, jak również działań planowanych w roku bieżącym można
uzyskać na stronie www.mgopssztum.pl lub
bezpośrednio u pracowników socjalnych
realizujących te działania.
Bardzo ważnym wsparciem dla osób
potrzebujących pomocy będzie adaptacji
dawnego budynku przedszkola w Czerninie
na dzienny dom pobytu i rehabilitacji osób
starszych. We współpracy z gminą podjęło
się tego zadania Stowarzyszenie Pomocy
Oosbom Niepełnosprawnym „Dar Serca”,
które planuje pozyskać na to środki z Unii
Europejskiej.
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Lepsza gmina - lepsze życie
4 lata kadencji minęły bardzo szybko. To tempo wynikało z natury współczesnych czasów, ale też i z wielu zadań
realizowanych przez sztumski samorząd.
Szanowni mieszkańcy!

To były lata szczególne. Po
wejściu Polski do Unii Europejskiej stworzono możliwość
wsparcia środkami unijnymi
naszych zamierzeń służących
poprawie jakości życia mieszkańców oraz rozwojowi gminy.
Taki też był mój najważniejszy
cel, gdy 4 lata temu, prezentując
program„Lepsza gmina – lepsze
życie”, zostałem obdarowanym
waszym zaufaniem i ponownie objąłem funkcję włodarza
gminy.
Nie trzeba być specjalnie
uważnym obserwatorem naszej
codzienności, by zauważać,
jak wiele zmieniło się na Ziemi
Sztumskiej w ostatnich latach.
W mieście rozpoczęto największe zadanie inwestycyjne od
20 lat - program rewitalizacji
centrum Sztumu i bulwaru nad
Jeziorem Sztumskim. Nasze
miasto wypięknieje, tak jak i inne
miejscowości gminy. Prawie w
każdym sołectwie realizuje się
lub będą realizowane projekty z
unijnym wsparciem. W mieście i
gminie stworzono także warunki
dla prywatnych inwestycji: budownictwa mieszkaniowego,
powstania nowoczesnej sieci
handlowej, farm wiatrowych,
rozwoju zakładów pracy. Niektóre z nich już niedługo staną
się największymi fabrykami
w swojej branży w Polsce. Tak
długo oczekiwany pierwszy
inwestor uzyskał pozwolenie
na działalność w Pomorskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Za dawnym „Ometem” powstaje nowoczesne, duże osiedle mieszkaniowe Spółdzielni
„Renawa” z Kwidzyna. To tylko
niektóre przykłady. Także sami
mieszkańcy poczynili wiele
inwestycji i remontów.
Pozyskaliśmy także duże
środki z Unii na utworzenie
oddziałów przedszkolnych
na terenach wiejskich, zajęcia
pozalekcyjne w szkołach oraz
aktywizację osób objętych po-

Jestem bardzo wdzięczny
za życzliwość i profesjonalizm,
które od zawsze charakteryzowały nasze kontakty zawodowe,
szczególnie w czasie pełnienia
przeze mnie funkcji marszałka
województwa pomorskiego.
Dzięki Pana staraniom i poświęceniu Pomorze znalazło się w
czołówce najlepiej rozwijających się polskich regionów i – co
najważniejsze – jest gotowe, by
sprostać kolejnym wyzwaniom.
(Z listu marszałka Jana Kozłowskiego do burmistrza Leszka Tabora – luty 2010)
mocą służb socjalnych. Pomoc
rodzinie jest dla samorządu
niezwykle ważna.
Często zastanawiam się, co
zdecydowało o takich naszych
wspólnych osiągnięciach? Wydaje mi się, że były to następujące czynniki:
• Poparcie i zaufanie mieszkańców, z którymi konsultowano projekty modernizacji.
Zachowano jednakową dbałość
o sprawy mieszkańców miasta i
terenów wiejskich.
• Otwarta polityka informacyjna była bardzo potrzebna.
Dzięki temu, mimo czasami
niedowierzania, gmina krok po
kroku realizowała przedstawione wcześniej zadania.
• Owocna współpraca z radnymi. Udało nam się zgodnie,
co nie znaczy bez dyskusji, wypracować kierunki rozwoju
gminy i konsekwentnie je potem
realizować.
• Pozyskanie do pracy w
samorządzie wielu młodych,

wykształconych i zdolnych ludzi,
którzy swoim potencjałem udanie uzupełniali doświadczonych
pracowników samorządowych.
Wszyscy się intensywnie dokształcali i szkolili, żeby sprostać
wysokim wymaganiom unijnych programów.
• Długofalowe, trwające od
wielu lat w gminie, przygotowanie unijnych projektów pod
względem prawnym i budowlanym. Dzięki temu w momencie
ogłoszenia konkursów byliśmy
przygotowani. W samorządzie
działały specjalne zespoły przygotowujące projekty.
• Sprawowanie przeze mnie
z woli mieszkańców funkcji
burmistrza przez kilka kadencji
pozwoliło mi we współpracy ze
służbami finansowymi, przygotować naszą gminę pod względem finansowym do tak dużych
inwestycji tak, aby nie odbywało
się to kosztem bieżącej obsługi
mieszkańców. Dzięki temu gmina wygospodarowała nadwyżki

Ponad 2,5 mln zł
Tyle w tej kadencji wynosiła suma udzielonej pomocy finansowej i rzeczowej. M.in. dla miasta Kwidzyna - 20 tys. na usuwanie skutków pożaru
budynku UM, samorządu województwa pomorskiego – 400 tys. na remont
drogi Sztum-Czernin, dla powiatu sztumskiego – 165 tys. na budowę boisk
sportowych „Orlik” przy Zespole Szkół w Sztumie, 137 tys. zł na przebudowę
ul. Nowowiejskiego, 540 tys. zł na Reja i Lipową, 680 tys. zł na Chełmińską,
Kościuszki, Słowackiego, Żeromskiego i Czarnieckiego. Ponad 549 tys. zł to
pomoc rzeczowa dla ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach.

finansowe i nie ma żadnego zadłużenia po to, żeby bezpiecznie
te inwestycje finansować
Nie wszystko udało się zrealizować. Potrzeby i oczekiwania
mieszkańców są dużo większe.
Wielokrotnie o tym z Wami
rozmawiałem i dyskutowałem.
Szczególnie stan dróg gruntowych i osiedlowych budzi dużo
uwag.
Nie udało się na razie pozyskać inwestora do zagospodarowania zamku na hotel z powodu
gospodarczej recesji. Tymi sprawami na pewno zajmie się już
samorząd w następnej kadencji.
Pierwszeństwo miały inwestycje,
które mogły liczyć na wsparcie z
Unii Europejskiej lub innych źródeł. To były świadome decyzje,
żeby maksymalnie wykorzystać
szanse jakie nam stworzono bo
w następnych latach wsparcie z
Unii Europejskiej będzie już dużo
mniejsze.
Cieszę się z tego, że mimo
upływającej kadencji przygotowanych i przygotowywanych
jest dużo nowych projektów na
następne lata, bo życie nie znosi
próżni.
Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom i radnym za
współpracę i pomoc w mijającej
kadencji oraz słowa otuchy w
chwilach zwątpienia.
Leszek Tabor
Burmistrz Sztumu
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Jutro zaczyna się już dziś
Przygotowywana jest koncepcja utworzenia parku miniatur zamków gotyckich w parku miejskim oraz interaktywnego centrum
edukacyjno-rozrywkowego na zamku. Analizowane są możliwości budowy i utrzymania basenu z kompleksem sportowym.
Alicja Podlewska, zastępca
burmistrza miasta i gminy

- Pomimo ogromnego zaangażowania w realizowane
inwestycje z wykorzystaniem
środków unijnych, trwają już
prace związane z przygotowaniem nowych projektów, kontynuujących strategię rozwoju
naszej gminy. Brane są pod
uwagę zarówno możliwości
zdobycia unijnego dofinansowania, jak również alternatywne rozwiązania, wykorzystujące drogę partnerstwa
publiczno-prywatnego, czyli
wspólne inwestycje gminy i
inwestorów prywatnych.
Planowane działania w
mieście skierowane są na turystyczne wykorzystanie zamku
– letniej rezydencji wielkiego
mistrza i parku miejskiego, mających w przyszłości stanowić
dodatkowe atrakcje na Szlaku
Polskich Zamków Gotyckich.
Jest to naturalna konsekwencja rozwoju miasta oraz kontynuacja inwestycji na bulwarze
nad Jeziorem Sztumskim i
rewitalizacji centrum Sztumu.

Szlak zamków w miniaturze

Dla terenu parku miejskiego jest przygotowywana
koncepcja utworzenia parku
miniatur zamków gotyckich.
Połączone ze sobą elementy
edukacji i rozrywki dla dzieci,
młodzieży, ale i dorosłych,
byłyby doskonałym uzupełnieniem oferty turystycznej
pokrzyżackiej warowni. Dla
zamku jest przygotowywany
projekt interaktywnego centrum edukacyjno-rozrywkowego, w nowoczesny sposób
prezentujący nasze dziedzictwo kulturowe z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Jest to próba stworzenia
alternatywnego rozwiązania
dla naszego zamku (przypominam, że mamy również projekt
zagospodarowania zamku na
centrum hotelowo-konferen-

cyjne), żeby w zależności od
możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej lub
w partnerstwie z prywatnym
inwestorem wybrać najlepsze
dla gminy rozwiązanie. Nasze
nowe pomysły, które przedstawiliśmy wicemarszałkowi
województwa pomorskiego
Wiesławowi Byczkowskiemu
na spotkaniu w Sztumie, zyskały jego pozytywną opinię.

Centrum sportowe
z basenem

Pracujemy również nad
koncepcją utworzenia w Sztumie centrum sportowo-rekreacyjnego z basenem i całą
infrastrukturą towarzyszącą. Obecnie analizowane są
możliwości finansowania tej
inwestycji, jak również koszty
jej utrzymania, co ważne jest
z uwagi na przyszłe skutki w
całym budżecie gminy. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej musimy ustalić z
powiatem możliwie najlepszą
lokalizację tej inwestycji. Proponowane tereny są bowiem
własnością powiatu. Jeden z
nich znajduje się przy Zespole
Szkół przy ul. Kasprowicza, a
drugi przy ul. Pieniężnego, za
osiedlem domków jednorodzinnych.
W ramach gminnego programu ochrony nad zabytkami gmina dofinansowała już
remont instalacji alarmowej,
przeciwpożarowej i wieży
kościoła w Postolinie. Ponadto gmina wsparła finansowo
remont dachów: kościoła Św.
Anny oraz dawnego kościoła
ewangelickiego przy placu
Wolności w Sztumie, w którym
znajduje się obecnie Centrum
Kultury Chrześcijańskiej. Będziemy starać się następnie o
środki z Urzędu Marszałkowskiego na remont elewacji oraz
odwilgocenie fundamentów
tego kościoła.
Gmina dba także o swoje sołectwa i planuje szereg

działań dofinansowanych z
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Program ten stwarza możliwość pozyskania
środków za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” (program
LIDER) oraz Urzędu Marszałkowskiego (program ODNOWA WSI).
W 2010 roku do programu LIDER złożono projekty
aktywizujące mieszkańców
terenów wiejskich poprzez
remonty świetlic wiejskich w
miejscowościach Gronajny,
Pietrzwałd, Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka, zagospodarowanie centrów wsi w
miejscowościach Gościszewo i
Węgry, poprawę infrastruktury
sportowej - remont boiska do
koszykówki i siatkówki w Białej
Górze oraz urządzenie miejsc
rekreacji w miejscowościach
Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy
i Ramzy Małe. Zadania te realizowane będą w roku 2011.
Z kolei do programu ODNOWA WSI złożono wnioski
na utworzenie miejsc rekreacji
przez zagospodarowanie centrów Sztumskiej Wsi i Postolina
(zrealizowane zostaną one w
roku 2011) oraz remont boiska,
urządzenie placu zabaw wraz
z zagospodarowaniem terenu
wokół szkoły w Nowej Wsi (ta
inwestycja rozpocznie się już
jesienią 2010 r.).

Ponadto do końca tego
roku ma być wykonany remont
i doposażenie biblioteki wiejskiej w Postolinie, z myślą o
aktywizacji mieszkańców, ale
i ze względu na e-przedszkole,
które ma rozpocząć działalność na początku 2011 roku.

Drogi raz jeszcze

Jedną ze spraw, która
oczywiście na bieżąco zwraca uwagę mieszkańców, jest
stan naszych dróg. W ramach
Narodowego Programu Budowy Dróg Gmina dofinansuje
już w roku 2011 remont dróg
powiatowych - ul. Chełmińską,
Słowackiego, Czarnieckiego,
Żeromskiego i Kościuszki w
Sztumie. Ponadto we współpracy z Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad
gmina przygotuje dokumentację na budowę chodników
przy ul. Kwidzyńskiej w Sztumie oraz w miejscowościach:
Sztumska Wieś i Nowa Wieś.
Po wykonaniu dokumentacji
budowę sfinansuje GDDKiA.
Rozpoczęto także prace nad
przygotowaniem dokumentacji i inwestycji w zakresie
modernizacji dróg na Osiedlu
Parkowym, ulic: Wojciechowskiego, Radosnej, Słonecznej,
Kwiatowej i Ogrodowej. Kończą się prace nad wykonaniem
map do celów projektowych,
co umożliwi wykonanie dalszej
niezbędnej dokumentacji.
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Planowanie to jednak podstawa
Plany miejscowe są opracowane dla 670 ha powierzchni gminy Sztum. Dzięki
temu potencjalni inwestorzy dużo szybciej załatwią formalności związane z
budową, nie muszą bowiem czekać na decyzję o warunkach zabudowy. Wokół
zamku planuje się powstanie wysokiej jakości przestrzeni publicznej.
Agnieszka Topolewska-Reksa,
kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego
W 2005 gmina przystąpiła do planowania rewitalizacji centrum miasta.
Pierwszym krokiem było pozyskanie ze
środków programu RENET funduszy na
I etap, jakim jest koncepcja.
Kolejnym krokiem było opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla
centrum w celu uporządkowania w
kontekście ładu przestrzennego poszczególnych kwartałów, które mają
dla miasta największe znaczenie historyczne, kulturowe, a także turystyczne.
Planami miejscowymi objęto 670 ha
powierzchni w gminie Sztum. Jest to
dość znaczny obszar, który w sposób
jednoznaczny określa m.in. przeznaczenie terenów, sposób zagospodarowania, określając parametry zabudowy, linie zabudowy oraz wysokość
i powierzchnię nowo powstających
obiektów.

Co do planu?

Obszarami objętymi MPZP w gminie
są tereny zlokalizowane:
- za Zakładem Karnym w kierunku
do ul. Spokojnej oraz ul. Kochanowskiego – 6,60 ha;
- centrum miasta od ul. Jagiełły
pomiędzy dwoma jeziorami, aż do ul.
Nowowiejskiego a dalej Sienkiewicza i
Reja – 86 ha;
- obszar Sztumskiego Pola - teren na
północ od ul. Żeromskiego, do Sztumskiego Pola, aż po ul. Długą od północy
i drogę krajową (w kierunku Malborka)
od zachodu – 386 ha;
- obszar Koniecwałdu i Kępiny na
prawo od drogi krajowej, aż do końca
ścieżki rowerowej – 184 ha.
Dzięki opracowanym planom miejscowym udało się gminie osiągnąć
kilka ważnych celów:
• Opanowano niezorganizowany
wcześniej rozwój sieci osiedleńczej;
• Wytypowano tereny pod inwestycje przemysłowe i usługowe zlokalizowane wokół Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. W ten sposób

powstały w Koniecwałdzie tereny
inwestycyjne o pow. ok. 70 ha, w odległości 1,5 kilometra od miasta, dobrze
wyposażonej w niezbędną infrastrukturę – z dostępem do drogi krajowej,
chodnikiem, ścieżką rowerową, aby
ewentualne inwestycje nie pogarszały
warunków życia w samym, zatłoczonym mieście;
• Zarezerwowano część terenu pod
budowę obwodnicy Sztumu, żeby nie
został on zabudowany budynkami
mieszkalnymi.

Wokół zamku

Przy opracowaniu planów miejscowych dla miasta szczególny nacisk
położono na utworzenie wokół zamku
– letniej rezydencji wielkiego mistrza
krzyżackiego – wysokiej jakości przestrzeni publicznej. Pierwszym etapem
jest trwająca obecnie rewitalizacja
placu Wolności i okolicznych uliczek
oraz bulwaru nad Jeziorem Sztumskim. Wykonano także, dzięki budowie
sklepu Netto, rewitalizację budynku
dawnego młyna oraz terenów wokół
hali targowej.
Kolejne etapy zmiany wizerunku
Sztumu przewidują, m.in.
• Budowę przez prywatnego inwestora kwartału stylowych kamieniczek
na placu Wolności (trwają podziały
geodezyjne działek);
• Wyburzenie budynków po dawnym ZGKiM i wytyczenie tej działki
pod zabudowę handlowo-usługowomieszkalną;
• Odbudowa kamieniczek przy ul.
Osińskiego i Młyńskiej oraz przy murze
obwodowym;
• Odbudowa muru obronnego
wzdłuż ul. Osińskiego;
• Modernizację drogi krajowej, czyli
ulic Mickiewicza, Jagiełły (od poczty do
mostu) oraz przeniesienie przystanków
autobusowych z placu Wolności na
Jagiełły.

85
Tyle od 2007 r. sprzedano lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom.

• Opracowanie przez gminę programu zachęt dla właścicieli budynków w
centrum miasta – remonty elewacji, itd.

Osiedle przy Spokojnej

Po o p r a c ow a n i u, a n a s t ę p n i e
uchwaleniu przez radnych w marcu
2007 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru w obrębie II miasta Sztum,
referat przygotował projekt podziału
terenu przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne z
myślą o sprzedaży na te właśnie cele.
Tak powstały działki budowlane – jedna
o powierzchni ok. 9000 m kw. i dwie ok.
7000 m kw.
Przed podjęciem uchwały o wytypowaniu do sprzedaży tych gruntów referat zwrócił się do sztumskich spółdzielni mieszkaniowych z pytaniem, czy byłyby one zainteresowane ich nabyciem
w drodze bezprzetargowej. Odpowiedzi były negatywne. Biorąc pod uwagę
zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych
mieszkańców oraz zainteresowanie
kwidzyńskiej Powszechnej Spółdzielni
Mieszkaniowej Renawa budowaniem
na naszym terenie bloków, radni w
październiku 2007 podjęli uchwałę o
zwolnieniu z obowiązku zbycia działek
w drodze przetargu. Po ustaleniu ceny
sprzedaży zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz wielu
innymi obowiązującymi procedurami,
w czerwcu 2008 zawarta została umowa sprzedaży. W efekcie w ub. roku
stanął przy ulicy Spokojnej estetyczny
i funkcjonalny budynek wielorodzinny,
a niedawno rozpoczęły się prace przy
budowie drugiego.
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Miasto i gmina w przebudowie
Tak można nazwać obecny rok. Materializuje się wizja, którą wcześniej
projektanci i architekci przelali na papier.
Ewa Zielińska-Wójtowicz, kierownik
Referatu Inwestycji i Rozwoju
W 2007 r. żyliśmy w mieście budową
hali sportowej, ale na terenie gminy również
realizowano nowe inwestycje. Wykonana
została droga w Osiedlu Przyleśnym w
Czerninie, a w Gronajnach powstała sieć
wodociągowa.
W tymże roku rozpoczęły się przygotowania do realizacji dużych zadań inwestycyjnych, po przez przygotowanie dokumentacji
projektowej, uzyskanie uzgodnień, aktualizacje dla zadań realizowanych w latach
późniejszych.
W roku 2008 oddano do użytku wybudowaną piękną halę sportową i zmodernizowany budynek Gimnazjum nr 1 w Sztumie.
Przeznaczenie hali jest wszechstronne, służy
uczniom w trakcie zajęć szkolnych i pozaszkolnych oraz popołudniami korzystają z niej
sportowcy i liczni amatorzy czynnej rekreacji.
Rozpoczęliśmy prace związane z budową infrastruktury technicznej towarzyszącej
zabudowie mieszkaniowej w obrębie ulic
Kopernika, Czarnieckiego, Kochanowskiego.
Na mapy została wprowadzona nowa droga,
która nosi nazwę ulicy Spokojnej. Warto
dodać, że oprócz tego, że służy nowemu
osiedlu mieszkaniowemu, to także jest alternatywą objazdu i skrótem dla mieszkańców
ulic przyległych.
Rok ten zakończył się ogłoszeniem przetargu na tak długo oczekiwaną przebudowę
bulwaru nad Jeziorem Sztumskim i rewitalizację centrum Sztumu.

Rok 2009 to początek wielkich inwestycji. Oddano do użytku drogę za Zakładem
Karnym, czyli ulicę Spokojną. Wyłoniony
zostaje wykonawca na roboty budowlane
i zespół inspektorów nadzoru na przebudowę istniejącego bulwaru nad Jeziorem
Sztumskim oraz przebudowę nawierzchni
ulic, chodników i infrastruktury technicznej,
budowę sieci kanalizacji deszczowej, małej
architektury, zagospodarowanie terenów
zieleni i budowę parkingów w centrum
miasta. Prace rozpoczęły się w październiku. W tym samym czasie zaczął się I etap
budowy kanalizacji deszczowej w Osiedlu
na Wzgórzu.
W grudniu został ogłoszony przetarg
na budowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy
Polnej i Żeromskiego w Sztumie oraz przy
ulicy Żeromskiego w Sztumskim Polu.
Sztum w przebudowie – tak można
nazwać obecny rok. Trwają prace modernizacyjne na bulwarze i w centrum miasta.
Materializuje się wizja, którą projektanci i
architekci przelali na papier. Bulwar z dnia
na dzień nabiera wyglądu pięknego deptaka, który służył będzie mieszkańcom, jak
i turystom odwiedzającym nasze miasto.
Trwają także prace w okolicy dworku Żeromskiego na Zajezierzu, gdzie powstaje
miejsce rekreacji i wypoczynku z harmonijną
zielenią. Teren ten również zostanie objęty
monitoringiem.
W centrum trwają roboty ziemne, w
związku z tym dla części mieszkańców
pobliskich ulic łączy się to z różnymi niedogodnościami. Jednakże, gdy zostaną wy-

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 24 września 2010r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Sztumie, Rady
Powiatu Sztumskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw ( j.t. z 2003r. Dz. U. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.) oraz Zarządzenia
Nr 84/10 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 września 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsc
przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Sztumie, Rady Powiatu Sztumskiego, Sejmiku Województwa
Pomorskiego oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zarządzonych na dzień 21 listopada
2010r. podaje się do publicznej wiadomości, że na obszarze miasta i gminy Sztum , Burmistrz Miasta i
Gminy Sztum wyznaczył następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:
1) sołeckie tablice informacyjne na terenie gminy Sztum
2) w mieście Sztum:
a. tablica informacyjna przy ul. Reja,
			
b. słup ogłoszeniowy przy ul. Mickiewicza,
			
c. słup ogłoszeniowy przy ul. Reja
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ( - ) Leszek Tabor

mienione wszystkie sieci i ułożone zostaną
nawierzchnie z kostki i płyt granitowych,
nasze Stare Miasto nabierze nowego blasku.
I warto przecierpieć te niewygody. Rozświetlą ulice piękne, stylowe latarnie, a fontanna
w formie rzeźby (metaloplastyka) z żabką na
dnie będą dopełnieniem całości.
Rozpoczęły się również prace nad zainstalowaniem monitoringu wizyjnego w
mieście i na bulwarze, do końca roku zostaną
zakończone prace i system zacznie działać,
dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo
mieszkańców oraz mienia.
Przybyło nowych elewacji - zakończyła
się termomodernizacja Przedszkola nr 1
im. Kubusia Puchatka w Sztumie. Do końca
listopada mają zakończyć się także prace w
Zespole Szkół w Czerninie, a do końca roku
budynek magistratu. Rozpoczynają się prace
termomodernizacyjne szkoły w Gościszewie.
Do końca listopada zakończy się budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie (ul. Żeromskiego i Polna) i części Sztumskiego Pola.
Wkrótce rozpoczną się prace budowlane na
kanalizacji sanitarnej obejmującą następną
część Sztumskiego Pola i potrwają do przyszłego roku. Także w listopadzie nastąpi
oddanie do użytku kanalizacji deszczowej
w Osiedlu na Wzgórzu (etap II i III). Ostatni
został ujęty w wieloletnim programie inwestycyjnym na rok 2012.
Trwają prace rozbiórkowe przy ulicy
Baczyńskiego - w listopadzie zostaną rozebrane budynki przy byłym ZGKiM.
Zlecono opracowanie dokumentacji
projektowej na budowę wodociągu dla
części Nowej Wsi.
Świadczyliśmy też pomocą rzeczową dla
szkół powiatu sztumskiego - wyposażenie
dwóch pracowni logistyczno - magazynowych i laboratorium językowego w Zespole
Szkół w Sztumie oraz dwóch laboratoriów
językowych, laboratorium gastronomicznego i pracownię w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.
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Unia wspiera aktywnych

Warto mieć świadomość, że inwestycje, które dziś prowadzimy, to efekt mało
medialnych, bo „papierowych” działań rozpoczętych przed kilkoma laty.
Daria Mietlewska-Dura, kierownik
Referatu Programów Pomocowych,
Współpracy z Zagranicą i
Organizacjami Pozarządowymi
W latach 2005-2007 realizowano projekt
„Rozwój handlu – sieć kompetencji w Regionie Morza Bałtyckiego”. Był to projekt realizowany wspólnie z partnerami z Niemiec,
Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Szwecji.
Dlaczego o nim wspominam, choć dotyczy
także poprzedniej kadencji? W ramach projektu opracowaliśmy bowiem dokumenty,
dzięki którym dziś jest realizowana rewitalizacja centrum Sztumu. Powstał Lokalny
Plan Rewitalizacji, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum
Sztumu oraz dokumentacja budowlana
dotycząca rewitalizacji placu Wolności i
ulic przyległych. Dofinansowanie projektu
wynosiło 39 750 euro.
Dzięki przygotowaniu dokumentacyjnemu, Sztum mógł szybko i skutecznie
przygotować kolejny wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Tym razem
na rewitalizację centrum miasta. Na ten
projekt gmina pozyskała 5,1 mln zł, w tym na
remont dachu poewangelickiego kościoła
na rynku. Realizację tego projektu obserwujemy każdego dnia, prace są prowadzone zarówno w centrum miasta, jak i na
bulwarze nad Jeziorem Sztumskim. Bulwar
jest modernizowany w ramach kolejnego
projektu, na który gmina pozyskała ponad
11 mln zł, w tym 2 mln dla partnerów - gmin:
Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie, Malbork i Prabuty oraz
dla stowarzyszeń - Polskie Zamki Gotyckie
i Powiślańska Organizacja Turystyczna.
Oprócz bulwaru w ramach projektu powstanie teren rekreacyjny w sąsiedztwie
tzw. dworku Żeromskiego w Zajezierzu,
zmodernizowane zostaną pomosty na
kąpielisku miejskim, a cały teren inwestycji
zostanie objęty monitoringiem wizyjnym.
Zadaniem realizowanym wspólnie przez
wszystkich partnerów będzie oznakowanie
trasy rowerowej wiodącej przez atrakcje
turystyczne znajdujące się na terenie gmin
uczestniczących w projekcie.
Kolejne dwa zadania, na które pozyskaliśmy dofinansowanie unijne, polegają na
budowie kanalizacji sanitarnej w Sztumie
i części Sztumskiego Pola. Pierwszy etap
zadania, dobiegający końca, realizowany
jest w ramach projektu„Budowa kanalizacji
sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego
Pola”, który dofinansowano środkami UE

w wysokości 0,93 mln zł. Drugi, którego
realizacja właśnie się rozpoczyna, uzyskał
dofinansowanie w ramach projektu„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru
części Sztumskiego Pola” w wysokości 1,8
mln zł. Realizacja obu wymienionych projektów umożliwi przyłączeni się do sieci
kanalizacyjnej 104 odbiorcom, w tym 22
podmiotom gospodarczym.
Kolejny projekt realizowany z dofinansowaniem UE to termomodernizacja
Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sztumie oraz Zespołu Szkół w Czerninie. Oba
zadania zostały dofinansowane łącznie w
wysokości 1,1 mln zł.
Został przygotowany przez pracowników gminy Sztum wniosek „Poprawa
dostępu do lepszej jakości oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez modernizację,
remont i wyposażenie Sztumskiego Centrum Kultury”, czyli obiektu kina „Powiśle”.
Prace są prowadzone. Występowaliśmy o
dofinansowanie w wysokości 5,6 mln zł. Na
razie wniosek znajduje się na liście rezerwowej Urzędu Marszałkowskiego.
Oprócz tego zrealizowano inwestycje
na terenach wiejskich – modernizację boisk, świetlic wiejskich w ramach projektów
współfinansowanych przez UE.

Współpraca zagraniczna

W ostatnich czterech latach bardzo uaktywniła się współpraca zagraniczna pomiędzy gminą Sztum, a gminami partnerskimi,
poszerzając się o nowych partnerów, m.in.
z Litwy.
Przypomnijmy pierwsza umowa partnerska została podpisana w 1994 r. z
niemiecką gminą Ritterhude, następna z
Val de Reuil we Francji. To właśnie w tych
miastach świętowaliśmy okrągłe rocznice
współpracy. W czerwcu 2009 r. odbył się
wyjazd na uroczyste obchody 10-lecia
partnerstwa pomiędzy gminą Sztum i Val
de Reuil, 20-leciem partnerstwa pomiędzy
gminą Ritterhude oraz miastem z Wielkiej
Brytanii Workington. W wyjeździe uczestniczyli radni, sołtysi, panie z koła Gospodyń
Wiejskich z Czernina, 11 rodzin, które w
poprzednich latach gościły u siebie rodziny
francuskie. Rok później odbył się kolejny
wyjazd na obchody rocznicowe w ramach
współpracy, tym razem organizatorem było
Ritterhude. Do udziału w wizycie burmistrz

Ok. 20 mln
Tyle złotych łącznie w latach 2006-2010
gmina pozyskała na realizację inwestycji.

Leszek Tabor zaprosił przedstawicieli środowisk, które przez te wszystkie lata nawiązały
owocną współpracę, tzn. stowarzyszenie
Dar Serca, Koło Gospodyń Wiejskich z
Czernina, grupę teatralną Shuflada, młodych sportowców z klubu Victoria, zarząd
Uniwersytetu III Wieku, radnych, sołtysów,
przedstawicieli oświaty. Gospodarze obu
wyjazdów zapewnili atrakcyjny program
pobytu. W przyszłym roku planowane jest
ostatnie spotkanie partnerów w ramach
podsumowania współpracy od 1990r., tym
razem gospodarzem ma być Sztum.
Warto wspomnieć o wyjazdach do Val
de Reuil na maraton, które odbywały się co
roku począwszy od 2007 r. Podczas pierwszej wizyty Bartosz Mazerski (LKS Victoria)
zajął pierwsze miejsce. W następnym roku
był drugi. Dodajmy, że pobyt był finansowany przez stronę francuską, a gmina Sztum
pokryła kosztu wynajmu autobusu.
Kontakty z partnerami zagranicznymi
nie polegały tylko na wyjazdach do zaprzyjaźnionych gmin. Gmina Sztum często
gościła u siebie również delegacje zagraniczne z okazji m.in. Obchodów Dni Ziemi
Sztumskiej, Międzynarodowego Biegu
Solidarności, uroczystych obchodów 70
rocznicy wybuchu II wojny światowej.
W 2008 r. została nawiązana współpraca
miastem Kupiskis na Litwie. Gościliśmy
przedstawicieli władz miasta, a także
młodzież szkolną oraz grupę nauczycieli.
Sztumska delegacja była z rewizytą na
Litwie i wiele wskazuje na to, że w przyszły
roku może zostać podpisana kolejna umowa partnerska.

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi

W trakcie mijającej kadencji gmina
współpracowała z blisko 20 stowarzyszeniami, realizującymi zadania związane z
kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,
oświatą i wychowaniem, ochroną zdrowia
oraz sportu. Kwoty te wahają się od kilkuset
złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych w
przypadku klubów sportowych, w zależności od zadania.
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Głównie o drogach, handlu i wsi
Szczególną uwagę gmina poświęcała sprawom remontów i modernizacji dróg
w naszej gminie. Potrzeby są tu ogromne, ponieważ samych dróg gruntowych
gmina posiada 200 km. Samorząd zabiegał też bardzo aktywnie u zarządców drogi
krajowej, wojewódzkich, powiatowych o niezbędne prace, w wielu przypadkach
udzielając finansowego wsparcia lub opracowując dokumentację, aby w ten
sposób zachęcić do planowanych inwestycji.
Mieczysław Kłopotowski, kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej i
Spraw Obywatelskich
Najważniejsza była realizacja remontów
i inwestycje na drogach gminnych. Część z
nich utwardzono, pozyskując środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych od władz
regionalnych.
Rozumiejąc trudności finansowe powiatu sztumskiego, a jednocześnie znaczenie
komunikacyjne dróg powiatowych, gmina
przejęła od powiatu plac Wolności oraz ulice
w jego sąsiedztwie – Galla Anonima, Osińskiego, Plebiscytową, część Jagiełły, Związku
Jaszczurczego. Dzięki tej decyzji gmina mogła
ubiegać się o środki na modernizację tych ulic
w ramach programu rewitalizacji centrum. Do
2012 roku prace te zostaną zakończone. Ulice
zyskają też nowe stylowe oświetlenie.
Gmina udzieliła też powiatowi bardzo dużego finansowego wsparcia na remonty ulic
– Nowowiejskiego, Reja, Lipowej oraz na przyszłoroczne – ulic: Chełmińskiej, Słowackiego,
Czarnieckiego, Kościuszki oraz 300-metrowy
odcinek Żeromskiego, od dawnej szkoły zawodowej do skrzyżowania z drogą brukowaną.
Gmina wystąpiła także do powiatu o
przygotowanie dokumentacji na ul. Morawskiego oraz Kochanowskiego. A to z myślą o
modernizacjach w 2012 r., bo obecny program
rządowy tzw. „schetynówek” ma duże szanse
na przedłużenie.

Na wojewódzkich drogach

Dzięki determinacji sztumskiego samorządu poprawiło się bezpieczeństwo na drodze
wojewódzkiej Sztum – Czernin – Górki. Udział
finansowy w tym przedsięwzięciu wyniósł 400
tys. zł. Zmodernizowano drogę oraz wybudowano chodnik i ścieżkę rowerową.
Poczyniono wstępne ustalenia dotyczące
bardzo zniszczonej drogi wojewódzkiej do
Sztumskiego Pola i Piekła. Podczas niedawnej
wizyty wicemarszałka województwa Wiesława
Byczkowskiego w Sztumie i fabryce mebli Elita
zapaliło się zielone światło dla starań o remont.
Jego zakres będzie uzgodniony z Zarządem
Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Na krajówce

Zaangażowanie gminy w modernizację
głównych ulic w Sztumie, leżących na drodze
krajowej nr 55. W wyniku starań samorządu,
we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg

Krajowych i Autostrad O/Gdańsk wykonano:
• brakujący odcinek ścieżki rowerowej i
chodnika przy ul. Zacisze do Specjalnej Strefy;
• dokumentację na modernizację ul. Mickiewicza i Jagiełły (od poczty do mostu) wraz
z budową ronda przy hotelu Baster. Inwestycje
te są w planie GDDKiA na 2011 rok.
Zakres robót jest bardzo szeroki. Obejmuje
on budowę nowych, szerszych chodników,
ścieżki rowerowe, modernizację oświetlenia
(znikną betonowe słupy i pajęczyny przewodów), kanalizację deszczową. Użyte materiały
będą podwyższonej jakości, aby dobrze komponowały się ze zrewitalizowanym centrum
Sztumu.
• Gmina przeznaczyła w budżecie środki
na wykonanie dokumentacji chodników w
Nowej i Sztumskiej Wsi, oraz ul. Kwidzyńskiej
w Sztumie. Jest szansa, że w 2011 r. GDDKiA
te chodniki wybuduje.
• GDDKiA jest bardzo zainteresowana wybudowaniem ścieżki pieszo-rowerowej, jako
przedłużenia istniejącej, wzdłuż drogi krajowej
nr 55 od Specjalnej Strefy do Malborka. Warunkiem jest wykonanie dokumentacji przez
gminę. To bardzo interesująca propozycja
i samorząd podejmie taka współpracę , bo
GDDKiA deklaruje wykonanie jej z własnych
środków.

Drogi osiedlowe i gminne

Wybudowano je na osiedlu Przyleśnym
w Czerninie. Przygotowano mapy do celów
projektowych osiedli Parkowego i Wojciechowskiego. To wstęp do ich modernizacji.
Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano ułożenie płyt
jumbowych na szutrowej obecnie drodze
Sztum – Zajezierze, traktowanej często jako
miała obwodnica miasta. Jeszcze w tym roku
wzdłuż jeziora zostanie utwardzona (2 km).
Gmina Sztum występowała o dofinansowanie remontów dróg gminnych z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych do Marszałka Województwa Pomorskiego. I tak zrealizowano:
naprawę nawierzchni w Gościszewie – 400 m
(2006), w Zajezierzu – 500 m (2007) i w Piekle

43
O tyle więcej niż na koniec 2006 r. działa obecnie firm świadczących usługi budowlane.

– 850 m (2008), Nowej Wsi – 1360 m (2009).
W bieżącym roku podpisano umowę na
utwardzenie kolejnych dwóch odcinków dróg
gminnych w miejscowościach Nowa Wieś i
Gościszewo.
W 2009 roku powstał chodnik w Zajezierzu, prowadzący do cmentarza komunalnego.

Klient ceni cenę

Jeszcze kilka lat temu wielu sztumian wyjeżdżało na zakupy do tych miast, w których
powstały sieci tanich sklepów. Wyjazd to dodatkowe koszty, nie wszyscy zresztą posiadają
samochody. Nie każdy więc mógł skorzystać z
tej oferty. Można nawet powiedzieć, że szansę
na tańsze zakupy mieli ci, którym się wcale tak
źle nie powodziło.
Dziś w pejzażu miasta zadomowiły się Biedronka, POLOmarket, Lidl i NETTO, które stały
się uzupełnieniem już istniejących punktów
handlowych. Klient może dokonywać wyboru.
Przyjeżdżają do Sztumu na zakupy mieszkańcy pobliskich miejscowości. Często wydają
pieniądze nie tylko w dużych sklepach, ale i
mniejszych. Powstanie sieci tańszych sklepów
miało olbrzymie znaczenie dla domowych
budżetów.
Powstanie sieci marketów wzmocniło
Sztum jako ośrodka powiatowego, ważnego
dla sąsiednich gmin. Przykład NETTO dowodzi, że powstanie sklepu pociągnęło za sobą
uporządkowanie przestrzeni w pobliżu hali
targowej, a dzięki Lidlowi powstał przy hali
sportowej dodatkowy, duży parking.

Ożywienie na wsi

Aby zaktywizować środowiska wiejskie
Rada Miejska uchwaliła utworzenie funduszy
sołeckich. Dzięki temu sami mieszkańcy decydują, na co chcą wydać przeznaczone dla
nich pieniądze.
Jedną z możliwości pozyskiwania środków
finansowych na poprawę warunków życia
jest udział w Programie Rozwoju Wsi oraz
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. W latach 2006 – 2010 gminie
przy współudziale mieszkańców udało się:
• wyremontować i doposażyć świetlice
wiejskie w Czerninie, Gronajnach, Sztumskim
Polu, Sztumskiej Wsi,
• urządzić place zabaw dla dzieci w Białej
Górze i Gronajnach,
• wyremontować obiekty sportowe w
Czerninie, Gościszewie, Koślince i Postolinie.
Gmina przygotowała kolejną edycję wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na kwotę 1,5 mln zł. Po konsultacji
z mieszkańcami i władzami sołectw zostaną
wyremontowane świetlice w Sztumskim
Polu, Postolinie, Koślince; odnowione boiska
w Białej Górze i Nowej Wsi; zagospodarowane
centra Postolina i Sztumskiej Wsi; odrestaurowany i zagospodarowany park w Gościszewie;
powstaną miejsca do rekreacji w Górkach,
Szpitalnej Wsi, Cygusach, Ramzach Małych,
Węgrach; plac zabaw w Sztumskiej Wsi.
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Sonda: Samorządowy sukces a co pozostało do zrobienia

Kazimierz Barański: Za sukcesy uważam to, że pracowaliśmy w tej
kadencji bez konfliktów i merytorycznie i pozyskaliśmy pieniądze z
Unii Europejskiej, dzięki czemu są prowadzone poważne inwestycje.
Jest inwestor w strefie ekonomicznej. Zmienia się wieś. W moim
okręgu została w dwóch etapach wyremontowana droga Sztum
– Górki. Kończy się termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie,
zmodernizowano boisko z szatnią. Dzięki funduszowi sołeckiemu,
który przekazała gmina, poprawiliśmy estetykę osiedla, zrobiliśmy
chodniki. Nastąpiła dalsza integracja społeczności sołectwa poprzez
organizacje festynów i działalność Koła Gospodyń Wiejskich.
Andrzej Babieczko: Jedna z mieszkanek zadzwoniła do mnie, że
kupiła sobie pralkę automatyczną. Nie wierzyła, że jeszcze kiedyś
będzie mogła z tego dobrodziejstwa skorzystać, bo nie miała w
domu bieżącej wody. Wodociąg został doprowadzony do kolonii
w Gościszewie i Gronajnach. W Gościszewie zmodernizowano
boisko sportowe, a szatni nie musimy się już wstydzić. Zaczęła się
termomodernizacja szkoły. Gmina na tyle dojrzała, by pracować nad
powstaniem sali gimnastycznej. Poza tym modernizacją świetlicy,
która posłużyłaby m.in. do większej integracji mieszkańców, bo
wielu nowych u nas się osiedliło. I zadbać o drogi wiejskie.
Tadeusz Buber-Bubrowiecki: Za osiągnięcia tej kadencji, które były
związane z moją działalnością jako radnego, uważam to, że udało
nam się poprawić bazę szkół i przedszkoli. Do nich zaliczam także
przekształcenie przedszkola Na Słonecznej Górce w niepubliczne,
co dało konkretne korzyści. Poza tym udział finansowy miasta
w remontach ulic – ubiegłorocznym Nowowiejskiego i obecnie
Lipowej i Reja. Za osiągnięcie nieco innego rodzaju uważam
skuteczne przekonanie dyrektorów, by przy różnych pracach
remontowych korzystali z pomocy Zakładu Karnego. Korzyść z
tego jest obopólna. Do kontynuacji – remont ul. Czarnieckiego,
Chełmińskiej i Słowackiego.
Krzysztof Ciosek: Podstawowym celem mojej działalności było
wspomożenie dyrektorów w poprawie bazy placówek oświatowych
– chodziło głównie o remonty. I to uznaję za swój sukces jako
radnego. Zapraszałem dyrektorów na posiedzenia komisji oświaty,
by przedstawiali te problemy burmistrzowi. W efekcie mamy
odnowioną szkołę w Sztumskiej Wsi, wykonano termomodernizację
obu przedszkoli, kończą się takie prace w Zespole Szkół w Czerninie,
a na dniach rozpoczną się w Gościszewie. Pora, aby pomyśleć o sali
sportowej przy tej właśnie szkole, bo jako jedyna w gminie takiej nie
posiada. Trwa remont kina„Powiśle”, które zmieni się w nowoczesną
placówkę kultury.
Arkadiusz Dzikowski: Ostatnia kadencja nie była dla mnie
szczególnie udana. Ze smutkiem wspominam śmierć naszych
kolegów radnych, szczególnie Macieja Ołdaka. Jako radny opozycji
miałem zdecydowanie mniejsze możliwości skutecznego działania.

Z radością patrzę na rewitalizację centrum Sztumu – w dużej mierze
koncepcje tej inwestycji wypracowaliśmy w poprzedniej kadencji
wspólnie z kolegami. Cieszę się, że udało się uratować obiekt starego
młyna przed rozbiórką. To mój największy osobisty sukces.
Waldemar Fierek: Trudno mówić o indywidualnych osiągnięciach,
gdyż praca w Radzie Miasta do gra zespołowa. I tylko dobrze zgrana
ze sobą drużyna może osiągnąć sukces, a takich w tej kadencji było
naprawdę sporo.
Jako radny starszy stażem cieszę się, że udało mi się nawiązać
dobry kontakt z młodszym pokoleniem samorządowców, a jako
przewodniczącego Komisji Finansów raduje fakt, że mimo licznych
i kosztownych inwestycji zostawiamy gminę bez długów.
Adam Kaszubski: Występowałem w imieniu mieszkańców w
różnych sprawach - od remontów przystanków autobusowych,
dodatkowego usytuowania śmietników i tablic informacyjnych,
po wnioski o remonty ulic miejskich i osiedlowych. Złożyłem
również kilka wniosków do budżetu gminy, z których część została
zrealizowana. Przez całą kadencję prowadziłem dyżury w swoim
okręgu, co pozwoliło mi bliżej poznać problemy mieszkańców.
(Informacje znajdują się na www.adamkaszubski.pl). Zamierzam
zaproponować kilka nowych rozwiązań, które mogą wpłynąć na
poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój gminy.
Bartosz Mazerski: Moje działania dotyczyły problemów młodych
mieszkańców (nowe osiedle „Renawy”), poprawy infrastruktury
sportowej i upowszechniania zdrowego stylu życia wśród
mieszkańców. Były także zapytania i interpelacje dotyczące

Skład Rady Miejskiej w Sztumie
Przewodniczący Rady Miejskiej - Czesław Oleksiak,
wiceprzewodniczący - Mirosława Szpalerska, Adam Kaszubski

Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju Gospodarczego
Waldemar Fierek, Piotr Rogoziński, Kazimierz Barański,
Tadeusz Buber-Bubrowiecki, Adam Kaszubki

Komisja Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

Andrzej Babieczko, Mirosława Szpalerska,
Sylwia Monkielewicz, Andrzej Murawski, Andrzej Płóciennik

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Krzysztof Ciosek, Bożena Rogowska, Tadeusz Buber
-Bubrowiecki, Arkadiusz Dzikowski, Andrzej Płóciennik

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Czesław Oleksiak, Andrzej Babieczko, Krzysztof Ciosek,
Waldemar Fierek, Arkadiusz Dzikowski

Komisja Rewizyjna

Arkadiusz Dzikowski, Krzysztof Ciosek, Kazimierz Barański,
Waldemar Fierek, Bartosz Mazerski
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różnych spraw w mieście. Najważniejszy ze złożonych wniosków
- modernizacja boisk szkolnych przy SP 2 - został pozytywnie
zaakceptowany przez radnych oraz burmistrza. W tej chwili
opracowywana jest dokumentacja projektowa i mam nadzieję,
że ta inwestycja zostanie w przyszłym roku zrealizowana.
Udało się znaleźć środki na zakup sprzętu do nordic walking i
spopularyzowanie tej dyscypliny.
Sylwia Monkielewicz: Praca w radzie była dla mnie nowym i
ciekawym doświadczeniem. Poznawałam działalność samorządu
od kuchni. Nie powiem niczego nowego, gdy stwierdzę, że to
działalność zespołowa. Zawsze ma się poczucie zadowolenia,
gdy uda się zrobić coś dobrego i pożytecznego dla lokalnej
społeczności, a czasem konkretnego człowieka. Z panią Mirką
Szpalerską zajęłyśmy się doprowadzeniem wodociągu do jednego
z domów i była to nasza inicjatywa prywatna, wynikająca głównie z
potrzeby serca niż z obowiązków radnej. Cieszę się też, że przy ulicy
Wojciechowskiego powstał plac zabaw dla dzieci, o co wnioskowali
mieszkańcy.
Andrzej Murawski: To była udana kadencja, można powiedzieć
niebo a ziemia w porównaniu do poprzedniej, w której przeważały
personalne kłótnie. Sukcesów można wymienić sporo – od
rozpoczętej rewitalizacji centrum miasta, modernizacji bulwaru
nad jeziorem, niepublicznego przedszkola i korzystnymi zmianami,
jakie to przyniosło placówce, po kanalizację na Żeromskiego i
części Sztumskiego Pola, po chodnik na cmentarz na Zajezierzu. W
specjalnej strefie ekonomicznej mamy wreszcie inwestora, szkoda,
że dopiero teraz. Trzeba nadal nad tym pracować, podobnie jak
sprzedażą zamku. Należało go zbyć na cele hotelowo-konferencyjne
nawet za symboliczną złotówkę.
Czesław Oleksiak: Podczas 50 sesji Rady Miejskiej podjęto ponad
400 uchwał, służących rozwojowi całej gminy, przedsiębiorstw i
dobru mieszkańców. Większość zapadła jednogłośnie, co było to
możliwe dzięki dobrym relacjom między radnymi i współpracy
większości z nich z burmistrzem. Efekty wieloletnich przygotowań
i działań samorządu są widoczne niemal w każdym zakątku gminy
- przebudowa bulwaru nad jeziorem, rewitalizacja centrum, remont
kina, remonty szkół i przedszkoli, po place zabaw. Bardzo ważna
była pomoc rodzinie, np. o 150 miejsc zwiększyła się ilość miejsc dla
małych dzieci w przedszkolach. Trzeba nadal szukać inwestorów dla
zamku i strefy ekonomicznej.
Andrzej Płóciennik: Funkcję radnego pełnię od połowy kadencji.
Mając doświadczenie samorządowe z poprzednich kadencji,
dostrzegam pozytywne zmiany w gminie. Ważne jest to, że Rada
Miejska pracowała merytorycznie i wykorzystywała swój potencjał

intelektualny dla dobra mieszkańców. Rozpoczęto rewitalizację
starej części miasta, postępuje modernizacja bulwaru, kanalizacja
Sztumskiego Pola, odnawianie nawierzchni ulic i chodników,
poprawia się baza szkół i przedszkoli. Mam świadomość wielu
jeszcze potrzeb mieszkańców - choćby poprawę stanu dużej części
dróg gminnych, zwłaszcza na wsiach.
Piotr Rogoziński: Myślę, że największym sukcesem obecnej Rady
Miasta i Gminy Sztum jest w miarę zgodne działanie. Dzięki takiej
współpracy można było wiele zdziałać (budowa hali sportowowidowiskowej, bulwar nad jeziorem, termomodernizacja
przedszkoli, szkół i urzędu, modernizacja dróg, doposażenie
jednostek OSP i placów zabaw i wiele innych).
Do wykonania pozostało jeszcze wiele. Najbardziej pożądane są
zapewne remonty dróg gminnych, które są w opłakanym stanie.
Bożena Rogowska: Startując w wyborach samorządowych cztery
lata temu, nie składałam żadnych obietnic. Zdawałam sobie sprawę,
że pojedynczy radny nic nie zrobi. Za mój sukces uważam, że udało
mi się nawiązać współpracę z Radą Miasta i Gminy Sztum, sołtysami,
radami sołeckimi, OSP oraz mieszkańcami. Nikt nie będzie mógł
powiedzieć, że radna była radną milcząca. Poszczególne wsie
zmieniają się. Do mieszkańców mojego okręgu należy ocena, czy
na lepsze. Nie wszystkie sprawy mieszkańców udało się załatwić
zgodnie z ich oczekiwaniami. Dla każdego z osobna jego sprawa
jest przecież priorytetowa. Dla jednych jest to brak ulicznej lampy,
a dla drugich dziura w drodze.
Mirosława Szpalerska: Dzięki dobrej współpracy w radzie można
było sporo zrobić. Moja działalność była w zasadzie przedłużeniem
tego, czym zajmowałam się zawodowo, kierując MGOPS. Starałam
się spieszyć z konkretną pomocą ludziom potrzebującym wsparcia
i współpracować ze stowarzyszeniami działającymi na ich rzecz.
Cieszę się, że udało się załatwić wiele ludzkich problemów, jak
choćby doprowadzenie wody do jednej z posesji, co wymagało
znalezienia sponsorów. Uprawiałam w młodości lekkoatletykę,
stąd wspieram klub Zantyr; staram się o remont boiska na osiedlu
Sierakowskich.

Miasto i gmina po uniwersytecku
Uniwersytet III Wieku zaprasza na otwarty dla wszystkich
wykład burmistrza Leszka Tabora „Miasto i gmina Sztum – bilans
kadencji i nowe perspektywy”.
Po wykładzie jest przewidziana dyskusja i czas na kawę.
Wykład odbędzie się 9 listopada (wtorek) o godz. 17 w
Sztumskim Centrum Kultury (zamek), ul. Galla Anomima.

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39, tel. 55 640 6383, e-mail: biuletyn@sztum.pl, wersja
elektroniczna dostępna na www.sztum.pl. W winiecie wykorzystano zdjęcie Sławomira Lipskiego.
Druk i łamanie: RCM s.c., ul. Browarna 86, 82-300 Elbląg, tel. 55 2370130

