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Na wakacje z nagrodami
Już od 15 lat sztumski samorząd promuje najzdolniejszych uczniów i nauczycieli.

Pierwsza tura
W wyborach prezydenckich 20 czerwca
Bronisław Komorowski uzyskał w gminie
Sztum nieco ponad 54 proc. poparcia. Jarosław Kaczyński otrzymał nieco ponad 22
proc., a Grzegorz Napieralski prawie 15,5
proc. Wyniki zatem dwóch głównych kandydatów do fotela prezydenckiego mocno
odbiegają od średniej krajowej.
Frekwencja w gminie wynosiła 49,28
proc., z czego najniższa w OKW Nowa
Wieś - nieco ponad 33 proc. i Postolin –
34 proc.
Szczegóły czytaj str. 11

Kontrola

Nagrodę odbiera Dawid Kaliski, który z drużyną sztumskiego gimnazjum wygrał wojewódzki
finał turnieju piłki nożnej Coca-Cola Cup.

W sztumskim gimnazjum wręczono
tradycyjne Nagrody Burmistrza. Leszek
Tabor nie krył zadowolenia i dumy. - Tradycyjnie, przed końcem roku szkolnego,
przychodzi okres zbieranie plonów, a w
tym roku były one szczególnie obfite.

Nagrody wręczono 16 nauczycielom
oraz 62 uczniom, którzy zdobyli tytuł laureata bądź finalisty w wojewódzkich, ogólnopolskich, a także międzynarodowych
konkursach wiedzy, artystycznych i imprezach sportowych.
Czytaj str. 12-13

90 lat temu na Powiślu
Lech Chętnik, prezes Banku Spółdzielczego w Sztumie i Leszek Tabor, burmistrz
Sztumu, zapraszają mieszkańców na uroczystości wieńczące obchody 90 rocznicy
plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu.
11 lipca o godz. 11.15 w kościele św.
Anny zostanie odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny. Po niej nastąpi przemarsz
– w nawiązaniu do barwnego korowodu,
jaki przeszedł ulicami miasta 3 maja 1920
r. - pod pomnik Rodła. Tam o godz. 12.30
nastąpi odsłonięcie tablicy upamiętniającej polskich działaczy plebiscytowych
z Ziemi Sztumskiej.

Przypadające w tym roku 100-lecie
Banku Spółdzielczego i 90 rocznica plebiscytu to wydarzenia, które się ze sobą
splatają. Założyciele Banku Ludowego zaangażowali się potem w sprawy powrotu
Powiśla do odrodzonej Polski.
Te rocznice są ważnym elementem budowania naszej małej, sztumskiej ojczyzny.
Szczegółowy program – str. 6

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w
Sztumie przeprowadzili kompleksową kontrolę posesji w Piekle pod kątem funkcjonowania gospodarki odpadowej i ściekowej.
W czasie prowadzonych wizji lokalnych
stwierdzono szereg nieprawidłowości,
głównie w kwestii szczelności szamb i braku
potwierdzeń wywozu ścieków do oczyszczalni. Pracownicy pouczali i wskazywali
sposoby rozwiązania problemów.
W efekcie zostały sporządzone indywidualne zalecenia z określonymi terminami
ich wykonania.

A na plaży...
Mimo trwającej modernizacji bulwaru
nad Jeziorem Sztumskim miejskie kąpielisko jest czynne. Prace zostały tak zorganizowane, aby w czasie wakacji chętni do zażywania kąpieli mogli to robić bezpiecznie.
Wymieniono piasek na plaży, cały obiekt został dopuszczony przez malborski sanepid.
Dyżurują ratownicy. Organizowane są także
kursy nauki pływania dla najmłodszych.
Trzeba się jednak liczyć z utrudnieniami,
ponieważ na terenach plaży, będących placem budowy, cały czas trwają prace. Bardzo
prosimy o wyrozumiałość.
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Dwudziestolecie samorządności
W salach zamku odbyło się spotkanie podsumowujące dwudziestolecie sztumskiego samorządu.
Uczestnicy
spotkania
ustawili się
do zbiorowego
zdjęcia.

Wystąpienie
burmistrza
Leszka Tabora.

Ryszard Szafrański odbiera medal
„Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej”.
Prelekcja dr Grzegorza Grzelaka skłaniała do refleksji.

Burmistrz Leszek Tabor oraz przewodniczący Rady Miasta
w latach 1990-2010 zaprosili radnych miasta i gminy pięciu
kadencji, radnych powiatu, dyrektorów gminnych szkół, duchowieństwo, kierowników Urzędu Miasta i Gminy Sztum oraz
dyrektorów gminnych instytucji.
Spotkanie rozpoczął dr Grzegorz Grzelak z Gdańska referatem „XX lat samorządu terytorialnego”. Po nim wystąpili
burmistrz Leszek Tabor oraz przewodniczący Rady Miejskiej
- Wacław Bielecki (1990-94), Zbigniew Zwolenkiewicz (199498) oraz Czesław Oleksiak (1998-2002, 2006-2010).
Radnym miejskim pięciu kadencji, dyrektorom gminnych
szkół, radnym powiatu oraz dyrektorom gminnych instytucji
wręczono medale „Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej”.
Zdjęcia Sławomir Lipski

Urodzinowy
tort
samorządowy
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Głębszy oddech gospodarki
W Uśnicach powstanie najnowocześniejszy i najbardziej przyjazny dla środowiska zakład
utylizacji w środkowowschodniej Europie. Po rozbudowie Elita ze Sztumskiego Pola stanie
się jednym z czołowych europejskich producentów mebli.

Wizualizacja rozbudowy firmy Elita w Sztumskim Polu.

Mimo pewnego spowolnienia wynikającego z kryzysu
w Polsce, rozwinęła się w ostatnich czterech latach lokalna
gospodarka. To wynik zaangażowania właścicieli oraz kadry
zarządzającej firmami, ale też i
pomocy gminy w pokonywaniu
biurokratycznych barier, wynikających z polskiego prawa.
Gmina starała się tworzyć niezbędną infrastrukturę, a radni
uchwalili duże ulgi podatkowe
dla inwestujących oraz tworzących nowe miejsca pracy firm.

szego sprzętu, pozwalającego
zwiększyć wydajność i jakość
produkowanych wyrobów.
Zostały zakończone prace
nad halą lakierni i logistyki.
W trakcie realizacji są moduł
maszynowni, magazyn półfabrykatów oraz montażu.
Po zakończeniu inwestycji
firma Elita stanie się jednym z
najnowocześniejszych zakładów produkujących meble
łazienkowe na skalę europejską.

Europejska Elita

SNP Uśnice od 2003 jest
członkiem grupy VION, największego w Europie i drugiego co
do wielkości na świecie producenta mięsa świeżego i mrożonego. Spółka SNP przetwarza
poubojowe odpady drobiowe
oraz krew wieprzową.
VION jest właścicielem 3
zakładów produkcyjnych w Polsce. Jeden z nich – Profet Osetnica sp. z o.o. zlokalizowany jest
niedaleko Legnicy, natomiast
pozostałe dwa znajdują się w
Uśnicach. Razem z zakładem
Profet Osetnica, SNP Uśnice jest
trzecią co do wielkości grupą
przetwarzającą odpady poubojowe w Polsce. Firma zatrudnia
łącznie 150 osób, z czego 90 w
Uśnicach.
Zakład SNP Uśnice powstał
w 1985 roku jako przedsiębiorstwo państwowe Bacutil.

Elita to producent mebli łazienkowych z kapitałem polskohiszpańskim. Przedsiębiorstwo
zatrudnia ponad 200 osób, są to
osoby zarówno ze Sztumu, jak
i z okolicznych miejscowości.
Odpowiednio dobrana kadra
pracownicza pozwala na realizowanie zamierzonych celów
firmy.
W 2008 roku rozpoczął się
proces modernizacji fabryki
firmy Elita. Szeroki zakres inwestycyjny współfinansowany
przez program europejski „Innowacyjność Gospodarki” jest
sukcesywnie realizowany i do
2013 roku planowane inwestycje przekroczą 18 milionów
złotych.
Podstawowym celem jest
rozbudowa hal produkcyjnych
oraz zakup najnowocześniej-

Najnowocześniejszy
i przyjazny

Na przestrzeni lat zmieniał
swoich właścicieli. Od momentu, gdy głównym udziałowcem
spółki został Vion, nastąpił
dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Zrealizowano szereg
inwestycji, które spowodowały
wyspecjalizowanie się zakładu
wyłącznie w przerobie odpadów drobiowych i krwi wieprzowej. Dzięki temu spółka
jest największym w Polsce producentem mączki drobiowej i
produktów z krwi wieprzowej,
takich jak suszona plazma i
hemoglobina. Produkty te znajdują zastosowanie w produkcji
karm dla psów i kotów oraz
pasz dla zwierząt hodowlanych
i ryb. Głównymi odbiorcami są
zakłady petfoodowe i paszowe
zarówno z Polski, jak i z krajów
Unii Europejskiej. Wprowadzony i zatwierdzony certyfikatem
system jakości GMP+ oraz
wysoka jakość produktów gotowych pozwala na rozwój
eksportu do krajów między
innymi takich jak: Tajlandia,
Rosja i Ukraina.
Poza inwestycjami, które
mają na celu rozszerzenie działalności spółki, realizowane
są także te, które powodują
zmniejszenie oddziaływania
zakładu na środowisko naturalne. Są to m.in. budowa specjalistycznej jednostki flotacyjnej
oraz modernizacja i automatyzacja zakładowej oczyszczalni
ścieków.
W maju rozpoczęły się przygotowania do budowy nowego
zakładu przetwarzania odpadów drobiowych. Budowa
rozpocznie się natychmiast
po uzyskaniu wymaganych
zezwoleń. Celem inwestycji
jest przede wszystkim poprawa
jakości wytwarzanych produktów, zmniejszenie ilości
emisji spalin i pyłów, ścieków
odprowadzanych do zakładowej oczyszczalni i uciążliwości
zapachowej zakładu.
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Dzięki zrealizowaniu tej inwestycji na terenie gminy Sztum
powstanie najnowocześniejszy i najbardziej przyjazny dla
środowiska zakład utylizacji w
środkowowschodniej Europie.
Decyzją udziałowca w najbliższym czasie spółka zmieni
nazwę na Sonac Uśnice sp. z o.o.

Wieją dobre wiatry

Umacnia się pozycja firmy Elstar z Czernina na rynku
produkcji oleju z rzepaku oraz
komponentów do biopaliw.
Ta zatrudniająca już 120 pracowników firma czeka na korzystne rozwiązania w Polsce
do produkcji biopaliwa, aby
jeszcze zwiększyć produkcję i
zatrudnienie.
W ostatnich latach rozwinęły
się jeszcze inne firmy - m.in.
Fobos, Dawid, Fila, SHiUZ w
Czernienie. Bardzo udaną inwestycją jest farma wiatrowa
w Koniecwałdzie, dzięki której
weszliśmy do nielicznego jeszcze grona gmin produkujących
energię odnawialną z wiatru.
W przyszłym roku rozpocznie
się budowa kolejnej farmy w
Postolinie.
Dobre wieści napływają z
Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Trwają prace nad
ulokowaniem w niej dwóch inwestorów, którzy utworzą przeszło 200 miejsc pracy.
Rozwój naszej lokalnej
gospodarki spowodował, że
mimo jeszcze odczuwalnego
braku miejsc pracy jako jedyna
gmina z powiatu sztumskiego
znaleźliśmy się w grupie gmin
zaliczanych do gospodarczo
silniejszych w Pomorskiem.

Azbest z dopłatą
Urząd Miasta i Gminy w
Sztumie informuje, że osoby
zainteresowane otrzymaniem
dofinansowania na usunięcie,
transport i utylizację azbestu
pochodzącego z gospodarstwa domowego, mogą składać wnioski do 15 lipca.
Odpowiedni druk jest do
pobrania w punkcie informacyjnym urzędu (parter) oraz
w pokoju nr 57-58 (II piętro) w
godzinach od 8 do 15.30.
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Unia dofinansuje,
ale...
Terminowo i sprawnie przebiegają prace przy budowie
kolektora sieci kanalizacji
sanitarnej przy ulicy Polnej
i Żeromskiego w Sztumie
oraz w Sztumskim Polu.
Jak już wcześniej informowaliśmy, inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Budowa
kanalizacji sanitarnej w Sztumie
i części Sztumskiego Pola, z
finansowym udziałem środków
pochodzących z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Przyznane dofinansowanie
z Funduszu Europejskiego
będzie stanowiło 70 procent
kosztów poniesionych na inwestycję. Warunkiem jego
uzyskania jest wybudowanie
sieci głównej i przyłączenie
do niej mieszkańców. Gmina
finansuje powstanie głównego
kolektora sieci kanalizacji sanitarnej do pierwszej studzienki
przy prywatnych zabudowaniach. Wykonanie przyłączy
do budynków należy już do
właścicieli nieruchomości.
Pracownicy urzędu kontaktują się z osobami, które na etapie opracowywania projektu
sieci wyraziły chęć podłączenia
do sieci. Gmina przeprowadziła też wstępne rozeznanie
cenowe dotyczące wykonania przyłączy do budynków,
mieszkańcy mogą się z nimi
zapoznać. Jednak ostateczny
wybór wykonawcy oraz ustalenie należności za wykonanie
przyłącza będzie leżało w gestii
właścicieli.
Nieprzyłączenie się mieszkańców spowoduje utratę
dofinansowania z Funduszu
Europejskiego, a to może skutkować ograniczeniem finansowania innych inwestycji na
terenie gminy.
W celu uzyskania informacji
zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Urzędu Miasta
i Gminy Sztum – pokój 39/40
(II piętro). Kontakt telefoniczny
- Joanna Stopa, 55 640 63 90.

Starania o słoneczne dachy
Wielu mieszkańców dopytuje się o losy projektu „ Słoneczne dachy na Powiślu”. Zainteresowanie
instalowaniem kolektorów słonecznych na prywatnych posesjach jest bardzo duże.
Sztumski samorząd podjął się
opracowania takiego projektu,
aby spróbować w imieniu mieszkańców pozyskać na to środki z
Unii Europejskiej. Korzystano z
doświadczeń Dzierzgonia, który
w ramach pilotażowego projektu
otrzymał dla części mieszkańców
dofinansowanie z tzw. funduszy
norweskich.
Sztum nawiązał współpracę
partnerską ze wszystkimi gminami z powiatu sztumskiego,
kwidzyńskiego, aby starać się o
dofinansowanie z UE, ponieważ
fundusze norweskie już się wyczerpały. W tej grupie jest także
Dzierzgoń, starający się o solary
dla ok. 400 mieszkańców.
W ramach tych przygotowań
zainteresowani mieszkańcy uzupełnili ankiety, wyrazili zgodę na
wykonanie dokumentacji zdjęciowej posesji, a gminy wyłożyły
środki na opracowanie studium
wykonalności.
Podjęto różne działania, aby
uzyskać dofinansowanie. Nie-

stety, na razie zakończyły się one
niepowodzeniem. Instytucje
wdrażające projekty z zakresu
energii odnawialnej wykluczyły
możliwość pozyskiwania środków na budowę solarów na
indywidualnych posesjach.
W 2009 roku złożono wniosek bezpośrednio do Brukseli
do VII Ramowego Programu
„ Innowacyjne technologie w
odnawialnych źródłach energii”. Przewidywano także udział
partnerów z Niemiec i Hiszpanii.
Otrzymaliśmy informację, że
Bruksela nie przyznała środków
na budowę solarów, a jedynie na
badania naukowe.
W marcu 2010 został przygotowany projekt aplikacyjny do
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do działania 9.4 „Infrastruktura i środowisko”. Po aktualizacji
unijnych dyrektyw wykluczono z
grona beneficjentów właścicieli
domków jednorodzinnych.
W kwietniu br. złożono wniosek „Poprawa jakości powietrza

w powiatach sztumskim oraz
kwidzyńskim poprzez montaż
instalacji solarnych do Regionalnego Programu operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013”. Odrzucono
go, bo władze regionalne nie
przewidziały takiej możliwości
dofinansowania.
Obecnie jest przygotowywany kolejny wniosek do konkursu
ogłoszonego przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska.
Rozumiejąc pewne zniecierpliwienie mieszkańców, wynikające z długiego okresu starania
się o te środki, gmina zapewnia,
że w ramach swoich możliwości podejmowane są wszystkie
możliwe próby, aby pieniądze
pozyskać. Terminy rozpatrywania
wniosków, zasady konkursów,
przyznawania dofinansowania
nie zależą jednak od samorządu.
Tak jak mieszkańcom, gminie
także zależy na wybudowaniu
solarów z dofinansowaniem ze
środków publicznych.

Rondo i remont Jagiełły w przyszłym roku
Na przedostatniej sesji Rady Miejskiej Karol Markowski, zastępca dyrektora Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku, przedstawił informację dotyczącą realizacji
programu poprawy bezpieczeństwa na przebiegającej przez Sztum drodze nr 55.
Został on przyjęty przez radnych w 1997 r. Efektem są azyle
dla pieszych, oba ronda, modernizacja ul. Sienkiewicza oraz
odcinka ze Sztumu do Malborka.
Dyrektor Markowski poinformował o działaniach GDDKiA, będących odpowiedzią na
wnioski sztumskiego samorządu. Bardzo wysoko ocenił jego
zaangażowanie w wykonanie
dokumentacji projektowej. To
ma duży wpływ na decyzje, jakie
zapadają na szczeblu centralnym.
Zwiększają szansę na sfinansowanie inwestycji.
Budowa ronda przy hotelu
Baster oraz modernizacja ulicy
Jagiełły zostaną wykonane w
przyszłym roku. Przebudowa
Jagiełły to jeden z elementów

programu rewitalizacji centrum
Sztumu. Przewiduje się wykonanie chodników o nawierzchni
o podwyższonym standardzie,
współgrającej z tym, co będzie
na placu Wolności oraz ścieżki
rowerowej. Oświetlenie uliczne
zostanie zmodernizowane. Znikną betonowe słupy z pajęczynami
przewodów elektrycznych. Pojawią się stylowe latarnie.
Sprawa budowy obwodnicy
Sztumu była wielokrotnie postulowana w rozmowach burmistrza
Leszka Tabora z kierownictwem
GDDKiA. Oficjalne stanowisko
przedstawione przez dyrektora
Markowskiego jest następująca.
Inwestycja została zapisana w
planach do 2020 r. Decyzja o przygotowaniach do budowy musi

zostać poprzedzona badaniami
natężenia ruchu po powstaniu
mostu na Wiśle pod Kwidzynem,
obwodnicy Malborka i drugiej
nitki mostu na Nogacie. Od tych
wyników zależą dalsze losy obwodnicy. Burmistrz Tabor nie kryje, że ta informacja nie do końca
satysfakcjonuje samorząd. Gołym
okiem widać, że miasto w godzinach porannego i popołudniowego szczytu jest zakorkowane,
wzrasta emisja spalin.
Zakończmy jednak dobrą
wiadomością dla rowerzystów i
pieszych. Dyrekcja GDDKiA ogłosiła przetarg na wykonanie brakującego odcinka ścieżki rowerowej
i chodnika prowadzącego do
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Zacisze.
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Zabytki w gminnym rejestrze
Ponad 430 pozycji liczy gminna ewidencja zabytków z terenu miasta i gminy Sztum. Znalazły się w niej obiekty sakralne,
użyteczności publicznej, obiekty techniki, kamienice, wille, budynki gospodarcze oraz nekropolie i parki.
Podstawowa różnica między rejestrem
zabytków a ewidencją polega na tym, że
rejestr jest jedną z form ochrony zabytków,
obok uznania za pomnik historii, utworzenia parku kulturowego, ustalenia ochrony
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego (tzw. nadzór konserwatorski).
Wpisanie do ewidencji zabytków stanowi przede wszystkim potwierdzenie
takiego charakteru budowli, choć nie jest
ona jeszcze objęta specyficzną regulacją.
Ale uwaga - brak wpisu do rejestru zabytków nie wyłącza stosowania ogólnych
przepisów o ochronie zabytków. Organy
ochrony zabytków w czasie uzgodnionym
z właścicielem lub posiadaczem przedmiotu
będącego zabytkiem lub posiadającego cechy zabytku mogą prowadzić badania tego
przedmiotu w miejscu, w którym przedmiot
ten się znajduje. W przypadku odmowy
wojewódzki konserwator zabytków może
wydać decyzję nakazującą jego udostępnienie na czas niezbędny do wykonania badań,
jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia, w
którym decyzja stała się ostateczna.
Dodatkowo opieka nad zabytkiem spoczywa na jego właścicielu lub posiadaczu
i polega na zapewnieniu warunków do
naukowego badania i dokumentowania
zabytku; prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych
przy zabytku; zabezpieczenia i utrzymania
zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; korzystania z zabytku w sposób
zapewniający trwałe zachowanie jego wartości; popularyzowania i upowszechniania
wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla
historii i kultury.
Po stronie organów administracji publicznej ochrona zabytków polega na
podejmowaniu działań mających na celu:

Dworek Donimirskich w Czerninie.

zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających
trwałe zachowanie zabytków oraz ich
zagospodarowanie i utrzymanie; zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków;
udaremnianie niszczenia i niewłaściwego
korzystania z zabytków; przeciwdziałanie
kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę; kontrolę stanu
zachowania i przeznaczenia zabytków;
uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz przy kształtowaniu środowiska.
Jeżeli budynek jest wpisany do ewidencji, to może zostać objęty szerszą ochroną
przez wpisanie do rejestru - na podstawie
decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, na
którym znajduje się zabytek. Wpis budowli
do ewidencji zabytków jest zasadniczo
niezależny od woli właściciela.
W przypadku posiadania nieruchomości znajdującej się w planie objętym ochroną konserwatorską należy spełnić poniższe

Pomoc dla powodzian
Od 27 maja Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi zbiórkę darów
dla mieszkańców obszarów dotkniętych tegoroczną powodzią.
Zbierane są m. in. kołdry, koce, pościel, odzież i obuwie, kalosze, śpiwory,
środki czystości, woda butelkowana, itp.
Dwa transporty darów dotarły już dzięki
pomocy Zarządu Koła Powiatowego
PSL i wsparciu logistycznym Andrzeja
Parafiniuka do dwóch gmin z powiatu
płockiego - Gąbina i Słubic, które w

największym stopniu zostały dotknięte
działaniem żywiołu.
Mieszkańcy obu gmin za naszym
pośrednictwem pragną z głębi serca
podziękować sztumianom za bezinteresowność i wsparcie.
MGOPS przyłącza się do tych podziękowań, licząc na dalszą pomoc.

warunki: prowadzenie wszelkich prac ziemnych wymaga uzyskania opinii Muzeum
Archeologicznego w Gdańsku oraz zgody
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Gdańsku celem określenia zakresu niezbędnych do wykonania archeologicznych
badań ratowniczych poprzedzających
planowane prace; wszelkie zamierzenia
inwestycyjne wymagające pozwolenia na
budowę lub zmiany sposobu użytkowania
oraz wszelkie remonty, przebudowy i adaptacje obiektów nieruchomych objętych
ochroną należy prowadzić w uzgodnieniu
z WKZ; projekt podziału lub scalania nieruchomości wymagają uzgodnienia z WKZ;
nakazuje się zachowanie, przywrócenie oraz
uczytelnienie podziałów parcelacyjnych w
wystroju elewacji i zastosowanych detalach
architektonicznych oraz w zagospodarowaniu terenów obiektami małej architektury.
Informacje na temat obiektów znajdujących się w gminnym rejestrze zabytków
można uzyskać pod nr tel. 55 640 6379. Pytania można kierować do Agnieszki Topolewskiej-Reksy, kierownika Referatu Gospodarki
Nieruchomościami i Gospodarki Gruntami.

Sztumski mundial
16 lipca Sztumskie Centrum Kultury
rozpoczyna zapisy do kolejnej edycji Turnieju Drużyn Podwórkowych. Uroczyste
rozpoczęcie zmagań piłkarskich odbędzie się 4 sierpnia na Orliku w Sztumie,
natomiast mecze finałowe rozegrane
zostaną na stadionie w Postolinie.
Zawodnicy będą podzieleni na dwie
kategorie wiekowe, a dla zwycięskich
drużyn przewidziane są atrakcyjne nagrody.

6

WWW.SZTUM.PL • LIPIEC 2010

Polskość to nie wymysł ideologów
Z Andrzejem Lubińskim rozmawiamy o sztumskich wątkach plebiscytowych 1920 roku
- Podczas ubiegłorocznej konferencji naukowej w Muzeum
Zachodno-Kaszubskim w Bytowie, poświęconej działalności
narodowej Polaków w dwudziestoleciu międzywojennym na
Pomorzu Zachodnim w Prusach
Wschodnich i w Marchii Granicznej Poznań – Prusy Zachodnie,
organizatorzy nie kryli, że mieli
duże trudności ze skompletowaniem wykładowców. Okazuje się,
że zainteresowanie badaczy tą
tematyką wygasło przed wielu
laty, a dziś stało się po prostu
niemodne.
- To niestety prawda. Kiedy
kilka tygodni temu zwrócono się
do mnie o pomoc w znalezieniu
literatury poświęconej plebiscytowi na ziemi sztumskiej,
okazało się, że z braku nowszych
trzeba sięgać po prace z lat 50.
ub. wieku. Noszą one często
ideologiczne piętno czasów, w
których powstawały. Ale jedno
chcę podkreślić – siła polskiego
żywiołu w naszym powiecie,
ściślej w znacznej jego części
to nie był wymysł ideologów,
partyjnych historyków, jak się
czasem próbuje sugerować. W
1910 roku, podczas spisu ludności, 42,6 proc. ludności powiatu

deklarowała polski jako język
ojczysty. To dane ze statystyk
niemieckich.
Ciekawym źródłem, z którego warto czerpać o polskich
poczynaniach w okresie plebiscytowym jest „Gazeta Polska
dla Powiatów Nadwiślańskich”,
wydawana przez Warmiński Komitet Plebiscytowy w Kwidzynie.
Sięgnąłem do kilku numerów
i już tylko z tej lektury wynika,
że na naszym terenie sporo
się działo, polska ludność była
bardzo aktywna. 15 maja na
wiecu Towarzystwa Ludowego
w Sztumie po wysłuchaniu referatu księdza Lewandowskiego
powołano Towarzystwo Czytelni
Ludowych. Prezesem został
Feliks Morawski, jego zastępcą
pani Domańska, bibliotekarką
- Januszewska, sekretarzem - Cyburkowski, skarbnikiem Antonia
Michalska, a Jan Wróblewski i
Teofil Potowski członkami. Powołano również Towarzystwo
Gimnastyczne Sokół. Jego naczelnikiem został Tabernacki, a
prezesem Bolesław Osiński. 16
maja poświęcono ochronkę, czyli przedszkole w Białej Górze, 17
maja w Sztumskim Polu. Dzieci
popisywały się deklamacjami

11 lipca - obchody 90 rocznicy plebiscytu
i 100-lecia Banku Spółdzielczego w Sztumie
9.30 - turniej szachowy o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego
(sala konferencyjna przy szpitalu).
10.00 - Plebiscytowy Rajd Rowerowy. Start z dziedzińca zamkowego - trasa Zajezierze, Sztumska Wieś, Postolin, Czernin,
Sztum - zamek.
11.15 - uroczysta Msza św. za Ojczyznę w kościele św. Anny.
12.15 - przemarsz spod kościoła pod pomnik Rodła.
12.30 - uroczystości pod Pomnikiem Rodła. Odsłonięcie tablicy
upamiętniającej polskich działaczy plebiscytowych z
ziemi sztumskiej.
13.30 - wykład Andrzeja Lubińskiego dotyczący plebiscytu na
Powiślu 1920 r. oraz koncert chopinowski (sale zamkowe).
15.00 - festyn dla dzieci na dziedzińcu zamkowym - gry i zabawy
muzyczne, konkurs wiedzy o 90 rocznicy plebiscytu i 100
rocznicy Banku Spółdzielczego w Sztumie. Darmowa
grochówka z kuchni polowej, czynne będą stoiska garmażeryjne i wesołe miasteczko.
18.00 - muzyczna biesiada zamkowa - zespół Satysfakcja.
20.00 - zabawa taneczna.

i śpiewem. 18 maja w święto
Wniebowstąpienia otwarto
taką placówkę w Nowej Wsi,
prowadziła ją panna Majewska.
Poświęcenia dokonał proboszcz
postoliński, ks. Paweł Mateblowski.

zapadła decyzja o wprowadzeniu ostrego pogotowia w dniach
7-12 lipca, co wiązało się z przypadającym plebiscytem na 11
lipca. Część bojówek ochraniała
polskie biura w Kwidzynie.
- Świętujemy lokalnie 90. rocznicę plebiscytu w powiązaniu ze
100-leciem Banku Ludowego.
- Sądzę, że dobrze, że się tak
akurat złożyło. Inicjatorzy powołania banku to potem także
Andrzej Lubiński
z oryginalną kartą
do głosowania.

- To tylko cztery dni, a sporo się
działo. W tej plebiscytowej próbie
siły od początku były nierówne,
ale to nieprawda, że tylko strona
niemiecka sięgała po argumenty
siłowe, a w wielu opracowaniach
tak to się przedstawia.
- Polacy utworzyli Lotne
Oddziały Bojowe. Ich komendantem został Kowalkowski z
Malborka, były oficer niemiecki.
Siedzibą LOB został Kwidzyn.
W czerwcu liczebność bojówek
– tak wynika z zachowanych dokumentów polskiego wywiadu
- przekroczyła 200 osób. Zostały
podzielone na 7 sotni. Każda
miała własny kryptonim. Najliczniejsze LOB były w Sztumie
i liczyły 80 osób. Podstawowym
uzbrojeniem były tzw. „laski
plebiscytowe”, czyli grube kije.
Poza tym granaty, karabiny, w
tym kilka maszynowych. Do
pierwszego starcia z bojówką
niemiecką doszło 24 maja na
wiecu w Kwidzynie. Polacy użyli
20-osobowego oddziału konnego. 3 lipca rozbito niemiecki wiec
w Sztumie, 4 lipca w Sztumskiej
Wsi i Postolinie. Powiślańskie
LOB było wspierane przez LOB
w Olsztynie. 21 czerwca na zebraniu komendy LOB w Sztumie

działacze plebiscytowi. Zachodzi
tu zatem ścisły związek.
Plebiscyt na całym obszarze
Warmii, Mazur i Powiśla zakończył się dla Polaków klęską.
Przewidywali to Żeromski i
Kasprowicz, którzy objeżdżali te
tereny, by wzmocnić polskiego
ducha. Ale na terenie powiatu
sztumskiego za Polską opowiedziały się takie wsie, jak: Balewo,
Bukowo, Czernin, Cygusy, Górki,
Dziewięć Włók, Krasna Łąka, Mirany, Michorowo, Mątki, Postolin,
Straszewo, Małe i Wielkie Ramzy,
Pierzchowice, Pruska Dąbrówka,
Ramoty, Sadłuki, Pułkowice,
Trzciano, Zajezierze. W Starym
Targu za Polską oddano o trzy
głosy więcej, a w Telkwicach
i Nowej Wsi o jeden mniej. W
Waplewie to poparcie wyniosło
46 proc., Koniecwałdzie – 37
proc., w Sztumie 26 proc., w Mikołajkach 47 proc., Watkowicach
Wielkich – 36 proc., Polaszkach
– 32 proc.
Można tylko gdybać, jaki
byłby rezultat, gdyby głosowanie odbyło się już po „cudzie
nad Wisłą”, a nie w chwili, gdy
niepodległość dopiero co odrodzonej Polski była poważnie
zagrożona.
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Bezpłatna prenumerata biuletynu

9

Wystarczy wysłać e-maila na adres: biuletyn@sztum.pl z wpisanym tematem:
PRENUMERATA, aby otrzymywać elektroniczną wersję biuletynu samorządowego miasta i gminy Sztum. Prenumerata jest bezpłatna.
Informacje z twojego miasta i gminy w skrzynce mailowej. Powiedz o tym rodzinie, znajomym związanych ze Sztumem. Archiwalne
oraz bieżący numer biuletynu jest dostępny w wersji elektronicznej na www.sztum.pl
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Wyniki głosowania na Prezydenta RP z 20.06.2010 r.
ILOŚĆ ODDANYCH GŁOSÓW

Proc. frekwencja

JUREK MAREK

KACZYŃSKI
JAROSŁAW

KOMOROWSKI
BRONISŁAW

KORWIN-MIKKE
JANUSZ

LEPPER
ANDRZEJ

MORAWIECKI
KORNEL

NAPIERALSKI
GRZEGORZ

OLECHOWSKI
ANDRZEJ

PAWLAK
WALDEMAR

ZIĘTEK
BOGUSŁAW

1 Piekło

440

187

42,5

1

52

87

3

15

0

20

4

5

0

2 Gościszewo

1260

521

41,35

11

121

232

13

9

3

118

4

7

0

3 Czernin

1750

792

45,26

2

162

443

24

14

0

123

13

8

0

4 Nowa Wieś

707

235

33,24

1

82

96

8

7

1

31

1

6

1

5 Postolin

514

175

34,05

0

45

73

2

6

0

34

2

13

0

6 Sztum Gimnazjum

1278

676

52,9

10

153

350

15

5

0

113

11

16

2

7 Sztum SP 2

2123

1074

50,59

5

253

580

36

15

3

137

18

15

5

8 Sztum Biblioteka

1110

574

51,71

1

151

313

13

7

1

76

6

0

0

9 Sztum Starostwo

802

476

59,35

6

96

271

7

3

0

78

8

6

0

10 Sztum USC

1764

948

53,74

5

196

489

29

5

1

193

15

10

1

11 Barlewiczki

1304

603

46,24

17

148

266

18

5

1

104

8

31

1

12 Sztum Straż Poż.

1276

624

48,9

2

164

313

10

4

1

109

7

6

2

13 Sztum Szpital

137

88

64,23

2

33

45

2

1

0

3

0

0

0

14 Sztum ZK

1006

651

64,71

3

22

542

14

21

2

33

1

3

4

15471

7624

49,28

66

1678

4100

194

117

13

1172

98

126

16

OKW

LICZBA UPRAWNIONYCH

KANDYDACI

1. Bronisław Komorowski

54,09 %

6. Andrzej Lepper

1,54 %

2. Jarosław Kaczyński

22,14 %

7. Andrzej Olechowski

1,29 %

3. Grzegorz Napieralski

15,46 %

8. Marek Jurek

0,87 %

4. Janusz Korwin-Mikke

2,56 %

9. Bogusław Ziętek

0,21 %

5. Waldemar Pawlak

1,66 %

10. Kornel Morawiecki

0,17 %

Kubusiowi przyjaciele natury

Sprawdziliśmy, co kryje się w kropli wody...

Przedszkolaki z Klubu Ekoludków,
działającego przy Publicznym Przedszkolu nr 1 w Sztumie, brały udział w I
ogólnopolskiej edycji programu organizowanego przez firmę Tymbark i Fundację Partnerstwo dla Środowiska.
Ekoludki przez cały rok szkolny realizowały szereg zadań ujętych w ekologicznym projekcie. Uczyły się, jak
zaoszczędzić wodę i energię, jak chronić
środowisko, poznały sposoby walki ze
śmieciami (segregacja i recykling).
Za swe zaangażowanie, kreatywność i
duży wkład w przeprowadzane działania
dzieci otrzymały certyfikat „Kubusiowi
przyjaciele natury”.
Sukces sztumskich przedszkolaków
cieszy tym bardziej, że zadań było dużo,
niekiedy bardzo pracochłonnych. Ponadto była duża konkurencja - w programie
wzięło udział 2 tys. przedszkoli.
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Czas zbierania obfitych plonów
W Gimnazjum nr 1 w Sztumie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dla najlepszych
nauczycieli i najzdolniejszych uczniów.
Tradycyjnie uroczystość prowadzona
przez Sztumskie Towarzystwo Oświatowe,
jest organizowana w czerwcu, tuż przed
zasłużonym wypoczynkiem laureatów.
Zebranych powitał Dariusz Szewczak,
prezes Sztumskiego Towarzystwa Oświatowego. Już od 15 lat sztumski samorząd
promuje najzdolniejszych uczniów i nauczycieli - podkreślił. Burmistrz Leszek
Tabor podczas swojego wystąpienia nie
krył zadowolenia i dumy. - Tradycyjnie,
przed końcem roku szkolnego, przychodzi
okres zbieranie plonów, a w tym roku były
one szczególnie obfite.
- Czułam się szczególnie wyróżniona,
już po raz drugi w czasie mojej nauki w
gimnazjum mogłam odbierać Nagrodę
Burmistrza – cieszyła się Milena Sikorska, uczennica Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie,
(współlaureatka czterech konkursów filmowych). - Uważam,
że to bardzo dobry pomysł, aby uczniowie ciężko pracujący
przez 10 miesięcy i osiągający sukcesy w różnych konkursach
zostali docenieni również przez władze naszego miasta. Sukcesy
cieszą nie tylko mnie, ale też i moich rodziców, a dostrzeżenie
ich i nagrodzenie jeszcze bardziej motywuje do pracy. Postaram

się, aby w przyszłym roku szkolnym mieć również powód do
dumy – dodaje Milena.
Uroczystość wręczenia nagród umilił występ Agaty Trafalskiej - uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie. Burmistrz Leszek Tabor wraz z wiceburmistrz Alicją Podlewską i
Czesławem Oleksiakiem – przewodniczącym Rady Miejskiej
w Sztumie wręczyli nagrody 16 nauczycielom oraz 62 uczniom,

Dla nich świadectwa z wyróżnieniem
SP CZERNIN

Kl. IV - Patrycja Kostek - średnia ocen 5,25, Dominik Mikołajczak - 5,0, Damian Łażewski - 4,83; Kl. V - Michał Sztandarski - 5,6,
Aleksandra Markowicz - 5,0, Magdalena Gasztkowska, Barbara
Wędrychowska - 4,9; Kl. VI - Edyta Horzempa - 5,4, Magdalena
Klimek - 5,3, Julia Gierynowicz - 5,1, Przemysław Gos - 5,0

SP GOŚCISZEWO

Kl. IV - Cyryl Konefał, Konrad Możdżyński - 5,3, Agata Dąbrowska, Piotr Złoch - 5,2, Izabela Wudarczyk - 5,1, Natalia Antoniuk,
Michał Duszkiewicz - 5,0, Joanna Landowska - 4,88, Klaudia
Ossowska, Karolina Pazio - 4,77; kl. V - Julia Glabiszewska - 5,6,
Martyna Gardyjasz, Paulina Kowal - 5,3, Ewelina Pazio - 5,0,
Katarzyna Kotyza - 4,8; kl. VI - Joanna Meryk - 5,4, Aleksandra
Pługowska - 5,2, Mateusz Wudarczyk - 5,1, Patryk Ossowski - 4,9,
Ola Kwaśniewska, Krzysztof Konefał - 4,8.

SP NOWA WIEŚ

Kl. IV - Magdalena Homa, Julia Paetzke, Bartosz Sosnowski
- 5,1, Bartłomiej Lewandowski, Paweł Tubaja - 4,8; kl. V - Maciej
Krupa, Cezary Kozubal, Damian Palikowski - 5,0, Michalina
Chabowska, Mariusz Dumalski, Jakub Laskowski - 4,9, Wiktoria
Blok - 4,8; kl. VI - Edyta Klekowiecka - 5,6, Weronika Sosnowska,
Karolina Stolska, - 5,4, Daniel Parafiniuk, Klaudia Skoczyńska,
Anna Reinvald - 5,3, Joanna Grabowska, Łukasz Omieczyński -

5,1, Natalia Krawczyk - 5,0, Arkadiusz Jasiński, Tymoteusz Homa,
Marcin Ścisłowski - 4,9.

SP PIEKŁO

Kl. I. - Wiktoria Gościniak, Michał Olszynka, Zuzanna Ruszkowska; kl. II - Patrycja Piasecka; kl. III - Weronika Lewandowska,
Fabian Strzelec; kl. IV - Monika Luberda - średnia 5,2, Dagmara
Mehlberg - 4,9; kl. V - Marta Ciborowska - 5,4, Aleksandra Tomczyk - 5,25, Michał Malinowski - 5,0; kl. VI - Michaela Kiełbasa - 5,0,
Monika Ruszkowska, Klaudia Barnaś - 4,8.

SP2 SZTUM

Kl. IVa - Natalia Dziedowicz - 5,18, Weronika Bojanowska,
Karolina Kuczyńska, Karolina Le Canh, Agata Trafalska - 5,0,
Patryk Mielniczek - 4,81; kl. IVb - Mateusz Nieścier - 5,72, Michał Przybyszewski - 5,36, Weronika Olszewska - 5,27, Marta
Kamrowska, Julia Kaczmarczyk - 5,18, Patrycja Kaczmarek,
Wiktoria Wieczerzycka - 4,9, Olaf Nieradka - 4,81; kl. IVc - Jakub
Łazar - 5,54, Weronika Bogucka - 5,18, Marcin Kopecki - 4,91,
Katarzyna Ciba - 4,82; kl. IVd - Patryk Szymczak, Szymon Niewdana - 5,18, Mateusz Bołkowski, Weronika Dobrenko - 5,0,
Marta Rakowska - 4,91, Kacper Bakuła - 4,82; kl. Va - Patrycja
Rozwadowska - 5,83, Piotr Urbański - 5,5, Paweł Braun - 5,25,
Zuzanna Domrzalska - 5,16, Marek Zarański - 5,08, Dominik
Dorna - 5,0, Bartosz Mielniczek, Magdalena Krupa, Krzysztof
Ciosek, Roma Cebula - 4,9, Zuzanna Kuźniarska - 4,83, Wiktoria
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którzy zdobyli tytuł laureata bądź finalisty w wojewódzkich,
ogólnopolskich, a także międzynarodowych konkursach wiedzy,
artystycznych i imprezach sportowych.
Gimnazjum nr 1 w Sztumie: Claudia Tritt, Piotr Janiszek, Jakub Borko, Kacper Fijałkowski, Marta Zarańska, Paulina Sigowska,
Agata Jabłońska, Małgorzata Jankiewicz, Nikodem Omieczyński,
Maciej Wnuk, Szymon Serocki, Agnieszka Podlewska, Alicja
Bogdańska, Mateusz Kaźmierczak, Daniela Szpaczyńska, Cyntia
Jankowska, Karolina Lewowicka, Paulina Skoczyńska, Klaudia
Depa, Milena Sikorska, Sandra Sikora, Krzysztof Kazimierczak,
Anna Dominikowska, Zuzanna Stasińska, Berenika Ryszkowska,
Kornelia Dziduch, Sandra Płuszka, Nicol Prądzyńska, Marlena
Konefał, Marcin Izdepski, Filip Nehring, Alicja Nosowska, Kamila
Paluch, Szymon Stawasz, Jakub Szczerkowski, Natalia Wiklandt,
Dawid Kaliski, Patryk Cyssewski, Kacper Omieczyński, Tymoteusz
Ożóg, Wojciech Zyska, Damian Beger, Karol Krzysztofik, Patryk
Marszałkowski, Jakub Słodkowski, Karol Kirsch, Mateusz Pietrzyk.
Nauczyciele: Ludmiła Zdziennicka, Eleonora Karzarnowicz, Eugeniusz Richert, Anna Zdziennicka, Małgorzata Szpalerska, Iwona
Kotowska, Rafał Zdziennicki, Mirosław Zarański.
Zespół Szkół w Czerninie: Michał Sztandarski, Andrzej
Krupa, Waldemar Wyrostek, Jonasz Kowalczuk, Miłosz Kiełbasa.
Nauczyciele: Mirosława Sztandarska, Katarzyna Rachańska,
Marian Pietrzyk.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie: Justyna Tokarska,
Aleksandra Janowska, Dawid Trybański. Nauczyciele: Maria
Kalinowska, Renata Gawrońska, Agnieszka Jaroszewska.
Szkoła Podstawowa w Piekle: Aleksandra Tomczyk, Marta
Ciborowska, Monika Luberda, Natan Mischliwski, Klaudia Barnaś, Natalia Waszelewska, Marlena Nawrotzka. Nauczycielka:
Katarzyna Chańko.
Kwaterska, Sabina Lisewska - 4,75; kl. Vb - Nicola Lasota - 5,36,
Natalia Car - 5,0, Klaudia Tutlewska, Robert Wielgolaski, Paula
Wiwatowska - 4,9; kl. Vc - Joshua Steiner - 5,2, Rafał Onasz - 5,0,
Rafał Kowal - 4,9; kl. Vd - Dominika Łaskarzewska - 5,72, Michalina
Nenczak - 5,54, Oliwia Jaroszewska, Katarzyna Krakowska - 5,45,
Kevin Prądzyński - 5,09, Artur Waniewski, Ewa Petrykowska - 5,0,
Maciej Borsuk - 4,9, Roksana Koman, Oliwia Podolska - 4,81; kl.
VIa - Dawid Kowszewicz - 5,18, Sandra Gancarz - 5,09, Adrianna
Tomaszewska - 5,0, Zofia Jankowska, Michał Markowski, Klaudia
Plebanik - 4,81; kl. VIb - Marta Winkiel - 5,67, Aleksandra Oleksa
- 5,09, Dariusz Bogdański - 4,92, Oliwia Kaźmierczak - 4,75; kl.
VIc - Michał Affek - 5,5, Anita Kaszuba - 5,36, Maciej Dąbrowski,
Mateusz Walichnowski - 5,09, Aleksandra Kazimierczak - 5,0,
Paulina Kujawska - 4,9; VId - Karolina Pluta - 5,4, Aleksandra
Janowska, Adrianna Koza - 5,25, Dawid Trybański - 5,16, Izabela
Powierża - 5,1, Ewa Kikut, Magdalena Kopecka - 5,08, Patrycja
Kruczkowska - 5,0, Wiktoria Parafiniuk - 4,8; kl. VI e - Aleksandra
Łukasiewicz - 5,5, Klaudia Krusińska - 5,0.

Gimnazjum nr 1 SZTUM

Kl. Ia - Marta Zarańska - 5,4, Beata Olszewska, Joanna Głębicka - 5,07, Edyta Sołtys - 4,8; kl. Ib - Karolina Bożykowska - 5,46,
Patrycja Kalbukowska - 5,13, Marta Wichert, Jakub Floriański
- 4,94; kl. Ic - Katarzyna Litwin - 5,47, Agnieszka Kęsicka, Patryk
Miłek - 5,2, Karolina Smolińska - 5,13, Jędrzej Markowski - 5,07,
Klaudia Grubecka, Nicola Grubecka, Paulina Wilczewska - 4,86,
Iga Strymecka, Olimpia Kondratowicz - 4,8; kl. Id - Nikoleta
Balicka - 5,33, Weronika Kozłowska - 5,13, Jacek Wesołowski,
Dawid Jurkiewicz - 4,8; kl. Ie - Magdalena Skoczyńska - 5,06;
kl. If - Amelia Hrynkiewicz - 5,46, Anna Rymaszewska - 5,36,
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Wydmy zdobyte
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piekle uczestniczyły w programie edukacji ekologicznej „Poznajemy Parki Narodowe i ich
tajemnice” z udziałem przedstawiciela urzędu zajmującego się
ochroną środowiska.
Pieklanie odpoczywają na wydmach.

- Do Słowińskiego Parku Narodowego wyruszyliśmy wczesnym
rankiem – relacjonują uczestnicy. – Rozpoczęliśmy zwiedzanie od
wdrapania się na wieżę latarni morskiej Czołpino, ze szczytu której
ujrzeliśmy przepiękną panoramę parku. Po chwili odpoczynku
wyruszyliśmy zdobywać wydmy. Widok był zniewalający, istna
pustynia, ale w Polsce!
- To niezapomniana przygoda! - mówi uczennica klasy I Weronika
Lipiec. - Nauczyliśmy się wiele o faunie i florze Parku Słowińskiego
oraz ruchomych wydmach. To wspaniała lekcja przyrody, chciałbym
takich więcej - dodaje Michał Malinowski z piątej. Na pewno będzie
to jedna z naszych niezapomnianych wycieczek ekologicznych.
Kinga Ruczkowska, Karolina Zimińska - 5,13, Katarzyna Sumińska - 5,07, Kamila Osowska - 4,86; kl. IIc - Jakub Borko - 4,8; kl.
IId - Aleksandra Szulińska - 4,94; Kl. IIe - Paulina Sigowska - 5,81,
Daniela Szpaczyńska - 5,56, Alicja Bogdańska - 5,38, Agata Olszewska - 5,13, Aleksandra Beger - 4,94, Jarosław Sobiesiak - 4,88,
Agnieszka Podlewska, Damian Murawski - 4,75; kl. IIf - Milena
Sikorska - 5,56, Daria Kaczmarek - 5,18, Marlena Konefał, Sandra
Płuszka - 5,06, Kacper Fijałkowski, Berenika Ryszkowska, Sandra
Sikora - 4,94, Kamila Paluch, Nicol Prądzyńska - 4,81, Anna Dominikowska, Kornelia Dziduch, Jakub Treć - 4,75; kl. IIIa - Kamil
Gojdź - 5,0, Agnieszka Włodarczak, Patryk Cyssewski - 4,81, Elwira
Lewowicka - 4,75; kl. IIIb - Joanna Nadolska - 5,19, Ewelina Wilanowska - 5,12, Estera Tkaczyk - 5,06, Aleksandra Pietruszyńska,
Krzysztof Kazimierczak, Dorota Sztejner, Kinga Żukowska - 5,0,
Szymon Serocki - 4,94, Małgorzata Olszewska - 4,87, Karol
Mielniczek - 4,81; kl. IIIc - Grzegorz Grabowski - 5,44, Edyta
Waniewska - 5,06, Joanna Marchlewska - 4,94; kl. IIId - Claudia
Tritt - 5,81, Małgorzata Jankiewicz, Nikodem Omieczyński - 5,56,
Agata Jabłońska - 5,5, Dawid Monkielewicz - 5,0, Anna Świderska - 4,94, Aleksandra Kopecka - 4,88; kl. IIIe - Sonia Sikora - 5,2,
Agnieszka Nosowska - 4,81.

Gimnazjum CZERNIN

Kl. I a - Magdalena Mączewska - 4,93; Kl. Ib Magdalena
Luberda - 5,00; kl. IIb Dominika Kapuścińska - 5 ,19, Rafał Skalmowski - 5,06, Marcin Lis - 4,94, Aleksandra Zając - 4,88, Grzegorz
Wędrychowski, Tomasz Rudzki - 4,81; kl. IIIa - Kamil Jędrzejewski
- 5,2, Marta Rogozińska - 4,87, Michał Dumalski - 4,80; kl. IIIb
Jadwiga Frąckowiak - 5,07, Kacper Kwiatkowski - 5,29, Natalia
Pajdzik Natalia - 5,00.
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Milion na edukację
2 czerwca odbyła się konferencja edukacyjna, pierwsza z
dwóch zaplanowanych w projekcie „Równy start w przyszłość”. Gospodarzem spotkania była Szkoła Podstawowa
im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.
Jej celem była wymiana
doświadczeń związanych z realizacją projektu oraz prezentacja dokonań. W spotkaniu
uczestniczyły władze samorządowe obu gmin, dyrektorzy
szkół realizujących projekt,
nauczyciele, rodzice, a przede
wszystkim uczniowie, do których projekt jest skierowany.
Każda ze szkół przygotowała prezentację multimedialną oraz tablice dokumentujące realizowane działania,
stanowiące swoistą reklamę
placówek.
Burmistrz Leszek Tabor
podkreślał, jak ważna jest
współpraca między gminami.
- To, że udało się przystąpić
do realizacji tego projektu jest
naszym wspólnym sukcesem
- mówił. - Warto zauważyć, że
systematycznie poprawia się
sytuacja powiatu sztumskiego
w osiąganych wynikach na
egzaminach zewnętrznych dodał.

Jak wielką sumę pieniędzy
udało się pozyskać na realizację zajęć, zobrazował Dariusz
Szewczak, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Nowej Wsi.
- Każdy jest w stanie wyobrazić sobie 1 mln złotych.
Każdy wie, ile to jest luksusowych samochodów i ile
osób mogłoby się udać w
podróż dookoła świata. My te
pieniądze przeznaczyliśmy na
edukację. Proszę spojrzeć na
radosne twarze dzieci.
Dyrektorzy zaznaczali, że
bardzo ważne w nauce są
wyjazdy edukacyjne. To one są
największa atrakcją projektu.
To, czego młodzież nauczy
się w jeden dzień pobytu na

Reprezentacja sztumskiego gimnazjum.

Bałtyckim Festiwalu Nauki, w
warunkach szkolnych zajmuje
zdecydowanie więcej czasu.
Na zajęciach z fizyki odwiedzają zakłady przemysłowe,
podążają śladami Kopernika
i sprawdzają mechanizmy
budowy Kanału Elbląskiego.
Wiele zajęć w terenie odbywa
się też podczas nauki języków i
przyrody. To efekt pomysłowo-

ści uczniów i ich nauczycieli.
Dyrektorzy podkreślali także, że poprzez udział w projekcie uczniowie odnoszą sukcesy
w konkursach na wszystkich
szczeblach.
Kto nie mógł uczestniczyć
w Festiwalu Szkolnych Teatrów
Obcojęzycznych w Piekle miał
szansę obejrzeć występy laureatów.

Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt WND-POKL.09.01.02-22-164/08 pn. Równy start w przyszłość współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Certyfikaty rozdane
27 maja w restauracji „Goraj” odbyło się uroczyste
zakończenie kursów zawodowych zrealizowanych przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie.
Kursy realizowano w ramach projektu systemowego
pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie
Sztum WCZORAJ DZIŚ JUTRO”.
23 klientów ośrodka –
uczestniczek i uczestników
projektu – odebrało certyfikaty
potwierdzające ukończenie
kursów: sprzedawca – maga-

zynier z umiejętnością obsługi
wózków jezdniowych, kas
fiskalnych i komputera; fryzjer;
kucharz małej gastronomii;
magazynier z obsługą wózka
widłowego i kas fiskalnych.
Ce l e m w y m i e n i o nyc h
szkoleń zawodowych było
wyposażenie klientów pomocy społecznej w wiedzę i

Uczestnicy projektu z certyfikatami.

umiejętności, które ułatwią im
znalezienie pracy przyczyniając się do wzrostu poziomu i
jakości życia ich rodzin. Mamy
nadzieję, że zdobyte w czasie

kursów umiejętności podniosą
atrakcyjność kursantów na
lokalnym rynku pracy i spowodują , iż nie będą zmuszeni
korzystać ze wsparcia pomocy
społecznej.
Na zakończenie z udziałem
kursantów i zaproszonych
gości odbył się uroczysty poczęstunek i obiad przygotowany przez uczestników kursu
„Kucharz małej gastronomii”.
Był to zarazem egzamin praktyczny dla jego uczestników.
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Spełniamy dziecięce marzenia
Stowarzyszenie „Przyjaciele Dzieci” z Radą Rodziców Publicznego Przedszkola nr 1 w Sztumie i Sztumskim Centrum Kultury
zorganizowało 5 czerwca na dziedzińcu zamkowym festyn rodzinny pod hasłem „Spełniamy marzenia”.
Był on adresowany do dzieci i rodziców z Kubusia Puchatka, jednakże każdy,
kto trafił na dziedziniec został serdecznie
przyjęty i mógł korzystać z przygotowanych atrakcji. A było ich mnóstwo – konkursy i zabawy z nagrodami, pokaz iluzji i
żonglerki, puszczanie baniek mydlanych,
stoiska z niespodziankami i wiele, wiele
innych.
Festyn rozpoczął się koncertem dla
rodziców w wykonaniu przedszkolaków.
Dzieci pragnęły wyśpiewać i wytańczyć
miłość, jaką ich darzą. Potem były prezenty – słodkie serduszka dla rodziców, a
dla dzieci lody i napoje. W drugiej części
festynu był czas na wspólną zabawę, m.in.
przez udział w programie „Magia cyrku”
i korzystanie z przygotowanych przez
organizatorów atrakcji.
Ogromnym powodzeniem cieszyła się
dmuchana zjeżdżalnia, z której dzieci mogły korzystać bezpłatnie i do woli. Niemalejące kolejki ustawiały się do stoiska, na
którym malowano twarze, gdzie można

Wielka może być magia cyrku – udowodniły dzieci.

było przejść metamorfozę i zmienić się w
pieska, motylka czy też tygrysa.
Liczne podziękowania od rodziców
uczestniczących ze swymi dziećmi w
imprezie świadczą o tym, że mile spędzili
czas i świetnie się bawili. – Takich imprez

powinno być więcej w naszym mieście –
powiedziała jedna z mam, żegnając się z
organizatorami.
Stowarzyszenie „Przyjaciele Dzieci”
dziękuje wszystkim, którzy okazali swą
pomoc i serce przy organizacji festynu.

Startowali w igrzyskach Wakacje na zamku
Dzieciom z miasta i gminy Sztum od lat 7 do 13 SCK
proponuje cykl „Wakacyjnych warsztatów zamkowych”.
Byłyby to zajęcia prowadzone przez dwa tygodnie wakacji, od 5 do 16 lipca w godz.
10-13. Proponowane tematy:
plastyczne - różne formy ekspresji, teatralne - jak opanować
własne ciało, kulinarne oraz
gry i zabawy sportowe.
Reprezentanci Środowiskowego Domu Pomocy w Czerninie.

17 czerwca uczestnicy
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie, działającego w ramach struktur
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sztumie,
po raz czwarty brali udział w
VIII Igrzyskach Paraolimpijskich – Ryjewo 2010.
W zawodach brali udział
uczniowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, podopieczni z DPS-ów,
uczestnicy WTZ i ŚDS. ŚDS
w Czerninie reprezentowali:
Joanna Bożym, Anna Dzięcioł,

Magdalena Tomaszewska,
Mariusz Joskowski i Grzegorz
Wróblewski. Startowali w minimaratonie, sztafecie, strzelaniu na bramkę, rzutach lotką
do tarczy, torze przeszkód,
minikręglach. We wszystkich
wykazali się duchem walki i
dużym poświęceniem, a niespodziankę sprawił Mariusz
Joskowski, który w minimaratonie był trzeci. Na 33 drużyny,
biorące udział w igrzyskach,
reprezentacja czernińskiego
ŚDP uplasowała się na 14
miejscu.

Odpłatność za udział wynosi
10 zł (za 2 tyg.). Warunkiem
uczestnictwa w Wakacyjnych
Warsztatach Zamkowych jest
wypełnienie deklaracji uczestnictwa i uiszczenie opłaty. Zapisy do 2 lipca przyjmuje SCK
(od pon. do pt. w godz. 8-16).

Długi Dzień Dziecka
W mieście i gminie nie zapomniano o Dniu Dziecka, organizując
imprezy sportowo-rekreacyjne oraz festyny w maju i czerwcu.
Odbywały się one w Sztumskim Polu, Koniecwałdzie,
Sztumskiej Wsi, Czerninie, Postolinie, Gronajnach, Piekle i w
Uśnicach oraz w Zespole Szkół
w Czerninie i Gościszewie, Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie,
Szkole Podstawowej w Nowej
Wsi i Piekle, Przedszkolu Publicznym nr 1 i Niepublicznym
Przedszkolu w Sztumie.

W święcie dzieci brali udział burmistrz Leszek
Tabor, zastępca burmistrza
Alicja Podlewska, przewodniczący Rady Miejskiej Czesław
Oleksiak oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty Katarzyna Krzyżykowska.
3 lipca ma się odbyć impreza sportowo-rekreacyjna
w Nowej Wsi.
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Święto muzyki i sportu w Ritterhude
Od 10 do 14 czerwca grupa mieszkańców Sztumu przebywała z wizytą w niemieckim
Ritterhude. Okazją do spotkania była 20 rocznica współpracy Ritterhude i Val de Reuil oraz
16 rocznica współpracy Val de Reuil i Sztumu.

Sfotografować się przed Bramą Brandenburską – bezcenne.

Do udziału w wizycie burmistrz Leszek Tabor zaprosił
przedstawicieli środowisk,
które przez te wszystkie lata
nawiązały owocną współpracę - Stowarzyszenie Dar Serca,
Koło Gospodyń Wiejskich z
Czernina, grupę teatralną Shuflada, młodych sportowców z
klubu Victoria, zarząd Uniwersytetu III Wieku, radnych i sołtysów, dyrektora gimnazjum w
Sztumie oraz dyrektora MGZO.
W drodze do Ritterhude
grupa spędziła 3 godziny w
Berlinie. Mimo nocy spędzonej w autokarze, nikomu nie
brakowało zapału, by zwiedzić
Bundestag, sfotografować się
przed Bramą Brandenburską,
czy zatrzymać się na chwilę w
miejscach, gdzie słynny Mur
Berliński dzielił na pół nie tylko
to piękne miasto, ale i Europę.

Po przyjeździe do Ritterhude wszyscy zostali serdecznie
przywitani przez gospodarzy
i rodziny, które zaprosiły część
grupy do swoich domów.
Następnego dnia rozpoczęły
się uroczystości związane z
obchodami rocznicy. Wszyscy goście zwiedzili miasto,
a burmistrzowie Ritterhude i Sztumu oraz mer Val de
Reuil zasadzili jabłoń, która
ma symbolizować owocną
współpracę.
Podczas uroczystej kolacji
burmistrzowie poszczególnych miast podsumowali lata
współpracy między władzami,
mieszkańcami i wieloma innymi grupami. Burmistrz Leszek
Tabor wręczył medale „Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej”
osobom z Ritterhude i Val de
Reuil, które przez wszystkie

minione lata były szczególnie
zaangażowane w różne wspólne działania: wymianę mieszkańców, realizację projektów
czy działania sportowe. Wśród

odznaczonych znaleźli się:
Arnold Scholzel (burmistrz
Riiterhude w latach, kiedy
rozpoczęła się współpraca Ritterhude i Val de Reuil); Susanne Geils – obecna burmistrz
Ritterhude oraz Marc Antoine
Jamet – mer Val de Reuil.
W drugiej części spotkania
miały miejsce występy artystyczne chóru z Ritterhude
oraz zespołu Ladylike. Jednak
gwiazdami wieczoru okazały
się panie ze Sztumu: Koło Gospodyń Wiejskich z Czernina
oraz grupa teatralna Shuflada
– brawurowe wykonanie piosenki z filmu „Kabaret” czy„Mexicana” porwało do tańca całą
salę, a bisom nie było końca.
Występ Shuflady podobał się
tak bardzo, że zespół został poproszony o dodatkowy występ
w niedzielę na festynie Lion
Club w miejscowości Stendorf.
Ciekawym przeżyciem była
również wizyta w interaktywnym Muzeum Emigracji
w Bremerhaven, gdzie każdy
mógł m.in. sprawdzić, czy ktoś
z jego rodziny wyemigrował
przez Bremerhaven do USA
po 1885 r.
W przyszłym roku planowane jest ostatnie spotkanie
partnerów w ramach podsumowania współpracy od 1990
roku. Tym razem gospodarzem
będzie Sztum.

Burmistrzowie Ritterhude i Sztumu oraz mer Val de Reuil zasadzili jabłoń,
która ma symbolizować owocną współpracę.

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

