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Sztum w czołówce mistrzów dotacji
8 marca „Rzeczpospolita” opublikowała prestiżowy ranking „mistrzowie dotacji”. Pokazano gminy, które najlepiej wykorzystywały
pieniądze unijne w 2009 roku. W kategorii gmin miejsko-wiejskich Sztum znalazł się na 58 miejscu (brano pod uwagę pozyskane
środki w przeliczeniu na jednego mieszkańca). Dotacja ta wyniosła 41 407 tys. zł, co dawało 2314 zł na statystycznego sztumianina.
- Tak wysoka pozycja w skali ogólnopolskiej to duży sukces i satysfakcja
– komentuje burmistrz Leszek Tabor.
- W myśl powiedzenia, że bez pracy
nie ma kołaczy, zaowocowała ciężka,
wielomiesięczna, dla postronnych
może niezauważalna praca zespołów
urzędników samorządowych, przygotowujących unijne projekty a także
przedsiębiorców (Elita, Polska Fabryka
Wodomierzy), którzy pozyskali znaczące
kwoty. Przyniosła efekty bardzo dobra
współpraca z radnymi, organizacjami
pozarządowymi, Kościołem, z którymi
wspólnie występowaliśmy o pieniądze

na projekty oraz zaufanie i cierpliwość
mieszkańców, którzy popierali działania
gminy.
Pozyskane środki pozwolą na zrealizowanie zadań, które poprawią jakość
życia nie tylko w mieście, ale i sołectwach, a także przyczynią się do rozwoju
firm. Szczególnie cieszy pozyskanie
bardzo dużych środków na rewitalizację
centrum Sztumu i bulwaru nad Jeziorem
Sztumskim.
Udało się zrealizować strategiczny cel
w polityce samorządu: pozyskać środki z
Unii Europejskiej na rozwiązanie naszych
najważniejszych problemów. Teraz już

skupiamy się na realizacji inwestycji,
rozliczeń dotacji i już przygotowujemy
się do następnego budżetu, jaki otrzyma
Polska z Unii Europejskiej po 2013 roku
Niekwestionowanym liderem rankingu „Rzeczpospolitej” okazał się Hel
(10 246 zł pozyskanych w przeczeniu na
mieszkańca i 38 597 tys. zł ogółem). W
naszym województwie lepsze od Sztumu są Pelplin, Łeba, Krynica Morska,
Władysławowo i Gniew.
- Mając poczucie wymiernego sukcesu, jako liderzy Powiśla, nie będziemy
zasypiali gruszek w popiele – kończy
burmistrz.

Jezu – wprost na Wielkanoc
usiądź między nami
wierzących niewierzących
poobmywaj łzami

(ks. Jan Twardowski)

Wszystkim mieszkańcom
życzymy,
by czas Wielkiej Nocy
był tradycyjny i radosny,
pełen rodzinnego ciepła,
wiosennego optymizmu.
W imieniu władz samorządowych,
pracowników i sołtysów –
Burmistrz Miasta
i Gminy Sztum
Leszek Tabor

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Oleksiak

Po raz siódmy odbył się konkurs potraw wielkanocnych. Wśród nagrodzonych znalazły
się panie reprezentujące Niepubliczne Przedszkole w Sztumie.
Więcej na str. 15
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Śp. ks. Antoni Julian Kurowski (1930-2010)
2 marca na przykościelnym
cmentarzu spoczął ks. prałat
Antoni Julian Kurowski, długoletni
proboszcz parafii św. Anny i
dziekan dekanatu sztumskiego.
Podczas mszy św. pogrzebowej,
celebrowanej przez biskupa
elbląskiego Jana Styrnę,
w imieniu samorządu miasta i gminy
Sztum żegnał kapłana burmistrz
Leszek Tabor. Przekazał na ręce
brata ustanowiony niedawno medal
„Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej”,
który miał być wręczony Księdzu
Prałatowi w czerwcu.
Publikujemy pożegnalne
przemówienie burmistrza.

Drogi Księże Prałacie!
Nie sądziliśmy, że tak szybko pożegnasz
się z nami. Wiedzieliśmy, że chorujesz.
Mężnie znosiłeś te cierpienia. Odszedłeś
w charakterystycznym dla siebie sposób:
bez rozgłosu, po cichu, tak jakbyś nie chciał
innych wprawić w zakłopotanie.
Przyszedłeś na Powiśle, na Ziemię
Sztumską, przeszło 40 lat temu, do sztumskiej parafii lat temu 24. Dzisiaj przyszliśmy
Tobie podziękować za te piękne lata posługi
kapłańskiej sprawowanej dla dobra mieszkańców i naszej społeczności.
Drogi Księże Prałacie!
W tym roku obchodzimy 20-lecie odrodzonego, demokratycznie wybieranego
sztumskiego samorządu. Z tej okazji Rada
Miejska w Sztumie ustanowiła medal „Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej”. Jest on symbolicznym podziękowaniem mieszkańców i
władz samorządowych dla tych wszystkich
postaci naszej samorządowej wspólnoty,
którzy swoją pracą, zaangażowaniem,
służbą publiczną, osobistą postawą i autorytetem uczynili wiele dobrego dla innych,
przyczynili się do rozwoju i budowania tożsamości naszej małej ojczyzny, umacniania
więzi między mieszkańcami.
Ustanawiając ten medal nie mieliśmy
żadnych wątpliwości, że pierwszym szeregu
zasłużonych jest ks. prałat Antoni Kurowski.
Mieliśmy taką nadzieję, że ten medal będziemy mogli wręczyć w czerwcu na jubileuszu
55-lecia święceń kapłańskich. Nie doczekaliśmy. Jeszcze dziś pamiętamy, jak radosny

byłeś, Księże Prałacie, na swoich złotych
godach posługi kapłańskiej 5 lat temu.
Drogi Księże Prałacie!
Byłeś naszym duchowym przewodnikiem w bardzo ważnym okresie historii:
wielkich zmian ustrojowych, politycznych,
gospodarczych i społecznych. Przeobraziły
one Polskę, Europę, ale także i naszą Ziemię
Sztumską. Potrafiłeś przełożyć istotę tych
zmian na prosty i zrozumiały dla mieszkańców, parafian język, aby często pogubieni
w tym wszystkim ludzie mogli się odnaleźć.
Dziękujemy Tobie, że byłeś zawsze z
nami nie tylko w kościele, ale i na różnych
uroczystościach i spotkaniach. Zawsze
uszanowałeś kierowane do Ciebie zaproszenie i mimo natłoku obowiązków swoją
obecnością, słowem, dodawałeś otuchy
innym.
Byłeś naszym moralnym, duchowym
drogowskazem, ale szczególnym, bo sam
szedłeś drogą, którą wskazywałeś innym.
Drogi Księże Prałacie!
Spośród wielu Twoich zasług dla naszej
społeczności o dwóch chciałbym szczególnie dzisiaj powiedzieć, bo wyrażały
szczególnie Twoje człowieczeństwo: dialog,
poszukiwanie tego, co łączy, myślenie o
przyszłości, szukanie godnego miejsca dla
Polski i Polaków we współczesnym świecie.
Chciałbym Tobie serdecznie podziękować, że byłeś dobrym duchem i uczestnikiem nawiązania dialogu i współpracy między dawnymi, a obecnymi mieszkańcami
Ziemi Sztumskiej. Z bliska wiedziałem, jak

dawni mieszkańcy Ziemi Sztumskiej, których zawierucha historii, tragicznej II wojny
światowej rzuciły w inne strony, darzą
Księdza Prałata wielkim szacunkiem i zaufaniem jako pośrednika w poszukiwaniu
tego, co powinno łączyć byłych i obecnych
mieszkańców, dla których Ziemia Sztumska
jest małą ojczyzna
Tę otwartość na świat, Europę, traktowaną jako wielką szansę dla Polski,
Polaków, a szczególnie młodego pokolenia
było także widać, gdy toczyła się debata
o tym, czy powinniśmy integrować się z
europejską wspólnotą. W wielu rozmowach, gestach, wypowiedzianych słowach
wyrażałeś, Księże Prałacie, poparcie dla tej
historycznej szansy, ale jednocześnie kierowałeś słowa troski, że nie może to osłabiać
naszych chrześcijańskich korzeni.
Twoje duchowe poparcie było wielką
zachętą dla sztumskiego samorządu, aby
prowadzić taką samorządową politykę, by
w europejskiej integracji szukać szansy na
rozwiązanie wielu naszych problemów.
Dzisiaj zaczyna to przynosić dobre owoce.
W tym roku obchodzimy 90-lecie plebiscytu na Powiślu. Wśród wielu zasłużonych
polskich działaczy plebiscytowych byli
także księża: Władysław Łęga, Władysław
Demski, Bronisław Sochaczewski. Nie
mamy żadnych wątpliwości, że tego grona
zasłużonych dla umocnienia polskiego,
powiślańskiego, sztumskiego patriotyzmu
dołączył Ks. Prałat Antoni Kurowski.
Cześć Jego Pamięci!
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Bulwar – uwaga, teren budowy
Na bulwarze nad Jeziorem Sztumskim trwają prace przy przebudowie deptaka.
Zostaną zakończone do końca kwietnia 2011.
Do końca
kwietnia na
metalowej
konstrukcji
mostka
zostaną
zamontowane
poręcze
i deski.

Działki, wchodzące w skład przebiegu
trasy remontowanego brzegu jeziora,
zostały przekazane wykonawcy, firmie
Dekpol z Pinczyna, jako teren budowy.
Dla bezpieczeństwa zostało odcięte zasilanie prądu, dlatego nie ma oświetlenia
w godzinach nocnych i wieczornych.
To nie awaria, ale planowe działanie.
Odcięcie zasilania związane jest przede
wszystkim z zachowaniem warunków
bezpieczeństwa podczas trwania prac
budowlanych.

Dlatego Urząd Miasta i Gminy w Sztumie apeluje o niechodzenie po deptaku
w czasie trwania budowy.
W najbliższym czasie będą prowadzone
prace drogowe i roboty towarzyszące - od
mostku przy torach PKP aż do plaży. Na
mostku, którego konstrukcja jest już zamontowana, do końca kwietnia zamontowane
zostaną deski i poręcze.
I jeszcze ważna informacja. Plaża będzie
dostępna jak każdego lata, ale po sezonie
zamieni się w plac budowy.

Budowa nowej kanalizacji
Rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej oraz Żeromskiego
w Sztumie i Sztumskim Polu do wysokości oczyszczalni ścieków.
Przetarg nieograniczony na wykonanie prac wygrało Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne Alfa z Kwidzyna.
1 marca przekazano wykonawcy plac
budowy. Właściciele działek, przez które
będzie przebiegała sieć kanalizacyjna,
zostali pisemnie poinformowani o planowanym terminie robót. Zgodnie z
zatwierdzonym projektem, zakres prac
obejmuje sieć główną aż do pierwszej
studzienki przy prywatnych zabudowaniach. Podczas realizacji inwestycji mieszkańcy będą mieli możliwość wykonania
przyłączy do swoich budynków.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 55 640 6390 lub osobiście

w Urzędzie Miasta i Gminy, pok. 39 (II
piętro), gdzie dostępna jest też dokumentacja.
W tym roku zaplanowano również
wykonanie drugiego etapu inwestycji
– kanalizacja sanitarna w Sztumskim
Polu. Obecnie gmina przygotowuje się
do ogłoszenia przetargu na wykonanie
robót. Zainteresowanych przetargiem
zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.sztum.pl.
Cała inwestycja będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
Nieczystości nowo wybudowaną
siecią kanalizacji sanitarnej popłyną na
przełomie 2010/2011 roku.

Powstał Klub Plastyka
W Sztumskim Centrum Kultury odbyło się inauguracyjne spotkanie Klubu Plastyka.
Klub powstał z inicjatywy malarki
Krystyny Jażdżewskiej–Baranowskiej.
Ma on skupiać w swoich szeregach osoby
aktywnie zajmujące się twórczością. Na
spotkaniu, na które przybyło 20 osób,

wyłoniono zarząd klubu oraz komisję
artystyczną.
Szczegółowych informacji na temat
klubu udziela Alicja Bartnicka, tel. 55
2772306.
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Zarzuty wyjaśni komisja
Na wniosek radnych z klubu Razem dla
Powiśla Rada Miejska w Sztumie zleciła
Komisji Rewizyjnej, której przewodniczy
Arkadiusz Dzikowski, sprawdzenie
terminów i sposobu wydawania decyzji
dla Antoniego Fili, właściciela Polskiej
Fabryki Wodomierzy i Ciepłomierzy.
Przypomnimy, że 7 stycznia przedsiębiorca zorganizował przed magistratem
demonstrację, prowadzoną pod hasłami
utrudniania przez burmistrza i urzędników
gminy tworzenia nowych miejsc pracy
przez jego firmę. Większość radnych jest
bardzo zainteresowana wyjaśnieniem
wszelkich wątpliwości związanych z tą
sprawą. - Z opublikowanego na stronie
www.sztum.pl kalendarza wydawania
decyzji wynika, że przedsiębiorca bardzo
szybko je otrzymywał z gminy, tak aby
mógł prowadzić swoje inwestycje – mówi
burmistrz Leszek Tabor.
Na przedostatniej sesji Rady Miejskiej
burmistrz poprosił o skontrolowanie
wszystkich decyzji dotyczących tej sprawy,
a nie tylko części, jak pierwotnie wnioskowano, aby nie pozostały żadne wątpliwości i niedomówienia. Niektórzy radni, np.
z Samorządnego Powiśla i PO, wstrzymali
się od głosu w tej sprawie.
Sprawa ma kolejny wątek. Antoni Fila
skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko
burmistrzowi, zarzucając mu naruszenie
dóbr osobistych. Na magistracie w czasie
demonstracji wisiał baner o treści „Panie
Fila, przestań się awanturować i daj innym
dla dobra sztumian pracować - mieszkańcy”.
Odbyło się pierwsze posiedzenie sądu,
na którym sędzia skierował sprawę do
polubownego rozpatrzenia za pośrednictwem mediatora.

Remont dachu kościoła
Jednym z elementów rewitalizacji
centrum Sztumu jest remont dachu
kościoła filialnego p.w. Wspomożenia
Wiernych na rynku.
Parafia św. Anny jest partnerem gminy
w projekcie „Podniesienie atrakcyjności
turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na
Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w
Sztumie z przywróceniem historycznego
charakteru centrum Sztumu”.
Kosztorysowa wartość inwestycji
określona została na 191 tys. zł. 85 proc.
tej kwoty gmina pozyskała z Unii Europejskiej, resztę dołoży z własnego budżetu.
Remont dachu powinien być zakończony
do 30 listopada.
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Krótsze dyżury aptek
Decyzją starostwa od 1 kwietnia sztumskie apteki będą dyżurować krócej
- w porze nocnej, niedziele i święta oraz w dni wolne od pracy do godz. 22, a nie do czego byli przyzwyczajeni klienci - do północy.
W marcu na spotkaniu w Starostwie
Powiatowym w Sztumie część właścicieli
i kierowników postulowała taką zmianę.
Dlaczego? Od nowego roku dyżur lekarski jest pełniony w NZOZ Życie przy
ul. Nowowiejskiego do godz. 22, a później opiekę nad pacjentami z powiatu
sztumskiego przejmuje NZOZ AWIP w
Malborku, przy ul. 500-lecia 98 i tam chorzy muszą się od nowego roku zgłaszać.
Decyzję w sprawie zmian godzin
dyżurów Starostwo Powiatowe przesłało
burmistrzowi Sztumu. Została ona zaopiniowana negatywnie.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z 6
września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
- rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do
potrzeb ludności i zapewnić dostępność
świadczeń również w porze nocnej, w
niedzielę, święta i inne dni wolne od
pracy.
Ustalenie dyżurów na terenie miasta
tylko do godz. 22 jest istotnym ograni-

czeniem dostępu mieszkańców do usług
aptekarskich.
W Sztumie ma swoją siedzibę szpital
obsługujący cały powiat sztumski, pełniąc ostre dyżury, działają niepubliczne

Choć aptek w mieście jest więcej niż kilka
miesięcy temu, to dyżurować będą krócej.

Kwalifikacja zamiast poboru
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie informuje, że w dniach od 6 do 13 kwietnia 2010
roku w dni robocze w godzinach od 10 do 15 odbywać się będzie klasyfikacja
wojskowa mężczyzn urodzonych w 1991 r.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni
urodzeni w latach 1986-1990, którzy nie
posiadają określonej kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej.
Do kwalifikacji wojskowej mogą stawić
się również (po zgłoszeniu się do wojskowego komendanta uzupełnień) również
ochotnicy, w tym kobiety, niezależnie od
posiadanych kwalifikacji i wykształcenia,
jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat, a nie
ukończyli 24 lat, o ile nie zostali przeniesieni

do rezerwy. Klasyfikacja wojskowa wyżej
wymienionych osób, zameldowanych na
pobyt stały lub czasowy trwający ponad
trzy miesiące na obszarze miasta i gminy
Sztum przeprowadza Powiatowa Komisja
Lekarska w Sztumie na ul. Reja 12 (dawna
świetlica szpitala).
Osoby stawiające się do kwalifikacji
wojskowej po raz pierwszy obowiązane są
przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
dokument potwierdzający przyczyny nie-

Burmistrz miasta informuje, że wkrótce zostaną ogłoszone przetargi na:

• lokal użytkowy , mieszczący się w budynku wielomieszkaniowym nr 26 przy placu
Wolności w Sztumie. Udział w prawie użytkowania wieczystego 0,106 części do działki
nr 561/1 i 562/1. Powierzchnia lokalu: 87,80 m kw., numer księgi wieczystej - 23004,
przeznaczenie - lokal użytkowy na działalność nieuciążliwą dla mieszkańców. Cena:
263 400 zł za lokal i udziału do gruntu: 11 258 zł.
• Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Działka położona w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Sztum przy
ul. Spokojnej i Konopnickiej. Nr Księgi Wieczystej - 18927, nr działki 279/152, pow. 930
m. kw. cena 74 400 zł, nr działki 279/153, pow. 835 m kw., cena 66 800 zł.

zakłady opieki zdrowotnej. Zachodzi więc
konieczność zapewnienia możliwości
zakupu leków praktycznie o każdej porze.
Będzie to możliwe przy pełnieniu całodobowych dyżurów przez apteki.
Na terenie miasta funkcjonuje dziś
5 aptek. W latach poprzednich, przy
mniejszej liczbie placówek, były jednak
pełnione dyżury całodobowe.

Dyżury aptek
1.04. św. Anna
2.04. Strywald-Nova
3.04. Centrum
4.04. Alfa
5.04. Medicus
6.04. św. Anna
7.04. Strywald-Nova
8.04. Centrum
9.04. Alfa
10.04. Medicus
11.04. św. Anna
12.04. Strywald-Nova
13.04. Centrum
14.04. Alfa
15.04. Medicus

16.04. św. Anna
17.04. Strywald-Nova
18.04. Centrum
19.04. Alfa
20.04. Medicus
21.04. św. Anna
22.04. Strywald-Nova
23.04. Centrum
24.04. Alfa
25.04. Medicus
26.04. św. Anna
27.04. Strywald-Nova
28.04. Centrum
29.04. Alfa
30.04. Medicus

Św. Anny, ul. Galla Anonima 12, tel. 55 2775050
Strywald-Nova, pl. Wolności 26, tel. 55 2772209
Centralna, ul. Mickiewicza 50, tel. 55 2476792
Alfa, ul. Sienkiewicza 10, tel. 55 2772712
Medicus, Morawskiego 1, tel. 55 2773795

stawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli
stawienie się do kwalifikacji wojskowej w
terminie określonym w wezwaniu nie było
możliwe; posiadane dokumenty lekarskie
dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w
okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień
stawienia się do kwalifikacji wojskowej; aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez
nakrycia głowy; dokumenty stwierdzające
poziom wykształcenia lub pobierania nauki
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Zapraszamy do spełnienia Konstytucyjnego obowiązku obrony Ojczyzny!
Klasyfikacja wojskowa jest terminem
nowym. Zastąpiła dawny pobór i polega na
założeniu ewidencji wojskowej, określeniu
kategorii zdolności do służby wojskowej
poprzez badanie przed Powiatową Komisją
Lekarską, wydaniu książeczki wojskowej i
automatycznemu przeniesieniu do rezerwy.
Jednocześnie informujemy, że nie zostaniecie Państwo powołani do odbycia zasadniczej służby wojskowej, która 1 stycznia 2010
roku została ustawowo zawieszona.
Stawienie się do kwalifikacji wojskowej
zagwarantuje natomiast posiadanie uregulowanego stosunku do służby wojskowej, co
jest ważne w niektórych aspektach życia np.
zawieraniu umowy o kredyt czy sprawach
meldunkowych.
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Przystanek Sztumska Wieś
Mieszkańcy Sztumskiej Wsi mogą korzystać
z wyremontowanej i nowo wyposażonej świetlicy.
– Czekaliście długo na tę
chwilę – przyznał podczas
otwarcie burmistrz Leszek Tabor. – Ale dopiero niedawno
pojawiły się możliwości, by pozyskać na ten cel dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
i z tego skorzystaliśmy. Pieniądze
są ważnie, ale ważniejsi są ludzie.
To oni będą decydować, jak zostanie wykorzystane to miejsce
– dodał.
Ks. proboszcz Andrzej Starczewski przypomniał, że w
latach międzywojennych w
budynku tym mieściła się szkoła
katolicka. Życzył, aby odno-

wiona świetlica dobrze służyła
mieszkańcom.
A wiele wskazuje na to, że
tak będzie. – Na sądową rejestrację czeka stowarzyszenie
„Przystanek Sztumska Wieś” –
mówi sołtys Małgorzata Kniaź.
– Zgłosiło do niego akces 20
osób. Nazwa może się komuś
kojarzyć z serialem „Przystanek
Alaska”, ale inspiracja była mniej
romantyczna. Zaczęło się od
tego, że staraliśmy się, aby PKP
wyremontowało nasz przystanek kolejowy. Otrzymaliśmy
decyzję odmowną, więc sami
się za to zabraliśmy. Zamie-

Ewa Parafiniuk, Małgorzata Kniaź, Janusz Hannoszczenko z prezentami
od samorządu dla świetlicy.

rzamy zajmować się ekologią,
agroturystyką, dziedzictwem
kulturowym. To brzmi hasłowo,
ale za tym kryją się naprawdę
konkretne pomysły.
Otwarciu świetlicy towarzyszył występ Grupy Teatralnej
Shuflada, działającej przy Sztum-

Żywa pamięć o deportowanych

skim Centrum Kultury. Po raz
pierwszy w historii wsi odbył się
wernisaż prac malarskich. Krystyna Jażdżewska-Baranowska, od niedawna mieszkająca
w Sztumie, zaprezentowała nastrojowe wiejskie pejzaże oraz
tematy marynistyczne.

Apetyt na ryby

Miasto i Gmina Sztum
złożyła kolejny wniosek o
dofinansowanie ze środków
Od 17 września 1939 r. atmosferycznych. Deportowa- oddając hołd deportowaUnii Europejskiej.
Związek Radziecki okupował ni, głównie osadnicy wojskowi, nym.
10 lutego obchodziliśmy 70 rocznicę deportacji Polaków.

połowę przedwojennego terytorium państwa polskiego. W
tym czasie władze radzieckie
w ramach polityki sowietyzacji
społeczeństwa, często poprzez
represje, eliminowały grupy
społeczne uważane za niebezpieczne, bądź stanowiące
przeszkodę w realizacji zamierzeń Kremla. W ramach polityki
represji na szczególnie szeroką
skalę zastosowane zostały masowe deportacje ludności. W
głąb ZSRR trafiły wielotysięczne rzesze obywateli polskich,
w większości Polaków. Prawda
o ich losie, skrywana przez całe
dziesięciolecia, dopiero teraz
przekazywana jest społeczeństwu polskiemu i ludzkości.
5 grudnia 1939 r. władze
ZSRR przyjęły uchwałę o wysiedleniu tzw. osadników, a 29
grudnia zatwierdziły instrukcję
o trybie deportacji i organizacji
specjalnych osiedli, do których trafić miała przesiedlona
ludność.
Deportacja rozpoczęła się
w nocy z 9 na 10 lutego 1940
r. Odbywała się w wyjątkowo
niesprzyjających warunkach

koloniści i pracownicy służby
leśnej mieli prawo zabrania
ze sobą niewielkiego bagażu:
odzieży, bielizny, obuwia, pościeli, naczyń kuchennych i stołowych, żywności, pieniędzy i
przedmiotów wartościowych,
jednak nie więcej niż 500 kg
na rodzinę. Pozostawiali dorobek całego życia: majątek
nieruchomy, sprzęt rolniczy,
inwentarz żywy. Szacunkowa
liczba deportowanych sięga
nawet 250 tysięcy.
Z inicjatywy nauczycielki
historii w Gimnazjum nr 1
im. Jana Pawła II w Sztumie
10 lutego 2010 r. gimnazjaliści przypomnieli lokalnej
społeczności o tym ważnym
fakcie. W obecności Sybiraków, władz miasta i powiatu
delegaci szkół złożyli kwiaty
pod tablicą upamiętniającą
ofiary tamtych wydarzeń.
Następnie młodzież ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Sztumie,
Gimnazjum nr 2 w Czerninie
i Gimnazjum nr 1 w Sztumie,
Zespołu Szkół w Sztumie i Zespołu Szkół Zawodowych w
Barlewiczkach pełniła wartę,

O godzinie 17.00 w sztumskim gimnazjum rozpoczęła
się wieczornica. Wśród zaproszonych szczególnie miło powitani zostali Sybiracy: Irena
Rzucidło, Romualda i Halina
Zagórskie, Janina Wójcik,
Danuta Święcicka i Tadeusz
Pacan.
Inscenizacja z wykorzystaniem wspomnień zesłańców
połączona z prezentacją multimedialną przybliżyła dzieje
rodzin zesłańców. Od decyzji
o deportacjach po pobyt w
różnych rejonach Rosji: Kołymie,
Madaganie, Kazachstanie, Workucie, Archangielsku; poprzez
exodus do Armii Andersa czy
Ludowego Wojska Polskiego,
aż po trudne powroty do domu.
Uczniowie przygotowali także
wystawę prezentującą współpracę gimnazjum ze sztumskim
oddziałem Związku Sybiraków.
Artystyczne wzruszenia uzupełnił koncert muzyki klasycznej w
wykonaniu A. Szafrańskiej, M.
Wichert i Ł. Nieściera. A potem
wszyscy mogli przy herbatce i
kawie posłuchać wspomnień i
podzielić się wrażeniami.

Tym razem samorząd ubiega się o pieniądze na projekt
organizacji kampanii „A gdyby
tak ryby! Piknik w Sztumie”
w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Podobna
inicjatywa była realizowana
przez gminę przed dwoma
laty i cieszyła się ogromnym
powodzeniem.
Projekt zakłada organizację imprezy zakończenie sezonu letniego (10 i 11
września), promującej spożywanie produktów rybnych.
W programie zapisano m.in.
przeprowadzenie kilkunastu
konkursów dla dzieci i dorosłych, pokazy i degustacje
różnorodnych potraw z ryb,
dystrybucję broszur dotyczących pozytywnego wpływu
spożywania ryb na organizm
człowieka.
Gmina ubiega się o dofinansowanie kampanii w
wysokości 130 273 zł, w całości
ze środków Europejskiego
Funduszu Rybackiego.

6

WWW.SZTUM.PL • KWIECIEŃ 2010

Misja specjalna
Stanisław Donimirski jest Honorowym Obywatelem Sztumu.
Przypominamy fragmenty jego wspomnień.
- Nagle sobie uświadomiłem,
że właśnie minęło ponad 70 lat,
gdy opuściłem rodzinne Powiśle
- mówi Stanisław Donimirski.
- Byłem uczniem Gimnazjum
Polskiego w Kwidzynie, chodziłem do tzw. seksty. 2 maja
1939 roku przyjechała moja
mama i zabrała mnie ze szkoły.
Wywiozła mnie przez Gardeję
do Polski. Zaczęły się bowiem
gwałtowne represje ze strony
Niemców. Nakaz opuszczenia
Powiśla i odebranie paszportu
niemieckiego spotkało Kazimierza Donimirskiego z Ramz.
Można się było spodziewać, że
dotknie to wkrótce także nas.
Szpicle donieśli, że samochód przywiózł coś do nas z majątku Kazimierza Donimirskiego.
Było to archiwum plebiscytu
1920 roku. Moja mama zawiozła
je do Konsulatu Polskiego w
Kwidzynie, a potem przyjechała
po mnie do gimnazjum. Kilka dni
później w naszym domu w Czerninie przeprowadzono rewizję.
Stanisław Donimirski, rocznik 27, przekraczając granicę
w Gardei, nie przypuszczał, że
żegna się na zawsze ze światem dzieciństwa i rodzinnym
domem. Szybko mu dane było
wydorośleć.
Losy wojenne rodziny potoczyły się dramatycznie. Niemcy
aresztowali jego rodziców - Wandę i Witolda. Oboje znaleźli się
w obozach koncentracyjnych.
Witold Donimirski zginął umęczony w Sachsenhausen, a jego
żona przeżyła całą wojnę w Ravensbruck. - Moi rodzice nigdy
nie przypuszczali, że Niemcy
mogą się do takich podłości posunąć - mówi Stanisław Donimirski.- Ojciec wierzył w niemiecką
praworządność. Spodziewał się
przymusowego wysiedlenia, ale
nie zsyłki do obozu, potwornego
znęcania się...

- W naszym domu nie utrzymywało się kontaktów z Niemcami, ale taki radykalizm nastąpił
dopiero po przegranym plebiscycie. Wcześniej była współpraca, albo coś, co można nazwać
życzliwą neutralnością. Malarz
Andriolli np. wspomina w swojej
przejażdżce po kraju (1889 r.), że
Jan Donimirski z Bukowa zawiózł
go do jakiegoś Niemca, któremu
wydzierżawił ziemię. Porozmawiali sobie, wypili kawę. Później
coś takiego było u nas nie do
pomyślenia. Ojciec zraził się do
Niemców, którzy nie mogli mu
zapomnieć tego, że w plebiscycie był oddelegowany przez
tutejszą ludność polską jako
obrońca ich interesów. I tego
sumiennie pilnował. A znał się na
tym, bo studiował wcześniej prawo w Halle, a potem przeniósł się
na rolnictwo, gdy wiadomo było,
że majątek w Czerninie jest mu
przeznaczony, po babce.
«« • »»
Po wojnie losy rzuciły Stanisława Donimirskiego do Olsztyna, gdzie trafił z częścią dorosłego już rodzeństwa. O odzyskaniu majątku w Czerninie nie
było co nawet marzyć. Najpierw
skonfiskowali go Niemcy, potem
przyszła reforma rolna.
Po maturze trafił do Warszawy. Złe klasowe pochodzenie
nie przeszkodziło mu w podjęciu
studiów na politechnice. - Sam
się do dzisiaj dziwię, że było to
w tamtych czasach możliwe.
Fakt, w ankiecie personalnej
napisałem, że ojciec był z zawodu rolnikiem, ale pochodzenie
podawałem inteligenckie. Nic
nie kłamałem. I nie miałem z
tego powodu kłopotów. Zresztą ostrze represji kierowało się
wówczas w Warszawie w żołnierzy: AK i przybyłych z Zachodu.
Studentem był tak dobrym,
że po skończonych studiach

Bezpłatna prenumerata biuletynu

Stanisław Donimirski z żoną Danutą.

inżynierskich zaproponowano
mu magisterskie. I wówczas
nadeszła propozycja niezwykła
- zorganizowanie laboratorium
i praca w Wojskowej Akademii
Technicznej. - W czasie studiów
odbywałem praktykę w Gorzowie, sztandarowym zakładzie
socjalizmu. To, co tam zobaczyłem, bardzo mną wstrząsnęło.
Porozbijane czołgami ściany
zakładu, na bocznicy stały przygotowane do wywiezienia na
wschód urządzenia, opisane
bukwami. Zapomniano o nich
i tam niszczały. Siostra opowiadała mi o podobnej sytuacji z
Olsztyna, tyle że tam na bocznicy
pozostały sterty fortepianów.
Po pierwszym roku praktykę miałem w Zgierzu. Tam
odstraszyło mnie kierownictwo,
zupełne dno, tyle że partyjne,
pomiatające inżynierami, którzy
potulnie znosili to wszystko.
Wtedy powiedziałem sobie, że
pracy zawodowej nie zwiążę
z przemysłem. Prawda, że w
Gorzowie było inaczej, np. andersowiec był dyrektorem ds.
technicznych. Ale Gorzów był
za daleko - wujostwo miałem
pod Warszawą, matkę, która
wróciła ze Szwecji po obozowej
rekonwalescencji, w Olsztynie.

I myślałem by ją ściągnąć do
stolicy, by miała kontakt ze
swoim braterstwem. I dlatego
zgodziłem się, gdy mój profesor,
u którego pisałem magisterium,
zaproponował mi jesienią 1952
roku pracę w WAT, gdzie także
miał wykłady. Chodziło o zorganizowanie pracowni tworzyw
sztucznych, bo on nie chciał się
tym zajmować. Miałem więc
być jego asystentem. Akademia
wojskowa... Wiadomo, że miałem opory. Konsultowałem się
z siostrą, matką... No, ale była to
jedyna okazja na pozostanie w
Warszawie, uzyskania jakiegoś
mieszkania, bo miałem lokum
w akademiku.
Ziemianin w WAT? Profesor
uprzedził pana Stanisława, że
zostanie wezwany na rozmowy z
wiadomymi służbami. - Tam będzie taki straszny oficer. Niech się
pan nie przestraszy - powiedział
na zakończenie.
I wkrótce znalazłem się
przed rzeczywiście strasznym
obliczem pułkownika Twerdochlebowa, który bardzo słabo
mówił po polsku. Długo na mnie
patrzył spode łba...
Cdn
(Janusz Ryszkowski „Misja
specjalna”, „Dziennik Bałtycki” –
dodatek „Powiśle”)

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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Większe szanse na pracę

Chcieć to pomóc

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację projektu systemowego
pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum WCZORAJ DZIŚ JUTRO”.

Trzeci rok z kolei zaproszeni
zostali klienci pomocy społecznej, chcący odmienić życie
swoje i swoich rodzin przez
wzięcie udziału w zajęciach,
szkoleniach i kursach aktywizujących, które zwiększą
ich szanse na rynku pracy i w
konsekwencji umożliwią podjęcie zatrudnienia. Wszystkie
zaplanowane w ramach projektu działania aktywizujące
klientów pomocy społecznej
finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Na początku marca pracownicy socjalni podpisali z
23 klientami ośrodka, zainteresowanymi udziałem w
projekcie, kontrakty socjalne
określające zasady współpracy
przy realizacji poszczególnych

działań. Jednocześnie zostali
objęci wsparciem finansowanym na okres uczestnictwa
w zaplanowanych kursach,
warsztatach, itp.
Ośrodek zorganizował
i sfinansował klientom konieczne badania z zakresu
medycyny pracy. Odbyły się
również 10-godzinne warsztaty grupowe z doradcą zawodowym. Dodatkowo każdy
z uczestników będzie mógł
skorzystać z indywidualnych
porad doradcy zawodowego,
który z pewnością uświadomi
możliwości i predyspozycje
do wybranych zawodów. Od
kwietnia do czerwca zaplanowano kursy zawodowe, dające
szanse na zdobycie, zmianę lub
podniesienie kwalifikacji zawodowych, takie jak: sprzedawcamagazynier z obsługą wóz-

ków widłowych, magazynier z
obsługą wózków widłowych,
fryzjer, kucharz małej gastronomii. Ponadto w czerwcu
wszyscy uczestnicy projektu
wezmą udział w 10-godzinnych warsztatach grupowych
z psychologiem. Każdy będzie
również mógł skorzystać z 3
godzin indywidualnych porad
psychologicznych.
Warsztaty mają na celu
zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników
projektu. Dużym zainteresowaniem wśród pań cieszą
się planowane warsztaty z
wizażystą oraz możliwość skorzystania z bezpłatnej wizyty u
fryzjera, jak również wyjazd do
teatru i Oceanarium.
Więcej informacji znajduje
się na stronie internetowej
www.mgopssztum.pl.

Gminny program usuwania azbestu
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie rozpoczął procedurę mającą na celu uchwalenie przez Radę
Miejską w Sztumie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.
W związku z tym wystąpiono do 10 firm posiadających
stosowne doświadczenie oraz
kwalifikacje o przedłożenie
oferty cenowej na sporządzenie programu oraz szczegółowej inwentaryzacji obiektów z
terenu całej gminy, zawierających azbest, określając jednocześnie stopień konieczności
jego utylizacji.

Dotychczas do Urzędu
Miasta i Gminy w Sztumie
wpłynęły cztery oferty o dużej
rozbieżności cenowej. Przed
wyłonieniem wykonawcy
trwają prace związane z analizowaniem przedłożonych
ofert oraz przedstawionych
kosztów.
Przewiduje się, że zakończenie prac nad programem
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oraz przyjęcie jego uchwałą Rady Miejskiej powinno
nastąpić w trzecim kwartale
bieżącego roku. W momencie
zatwierdzenia i obowiązywania programu gmina Sztum
będzie mogła starać się o
pozyskanie środków finansowych na :demontaż wyrobów
zawierających azbest, pokrycie kosztów transportu do

Powiatowy Urząd Pracy w
Sztumie z siedzą w Dzierzgoniu
informuje, że od 1 stycznia 2008
do 31 grudnia 2013 realizuje
projekt systemowy „Chcieć to
móc”ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.1
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności
do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności
zawodowej osób bezrobotnych
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. W ramach realizacji projektu w 2010 r. zaplanowano
organizację stażów dla 206 osób
bezrobotnych, przyznanie 45
osobom jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej oraz refundację
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla
14 bezrobotnych.
Zapraszamy osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP
w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu lub filii PUP w Sztumie,
zainteresowane odbyciem stażu lub rozpoczęciem własnej
działalności gospodarczej do
zgłaszania chęci wzięcia udziału
w projekcie – PUP Sztum z s. w
Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego
11, pok. nr 8, Tel. 55 276 2250.
Zapraszamy również pracodawców do składania wniosków
w sprawie zawarcia umowy na
refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy dla osoby bezrobotnej.
miejsc składowania, pokrycie
kosztów unieszkodliwienia
odpadów niebezpiecznych.
Wówczas to osoby fizyczne i
jednostki będą mogły starać
się o pomoc w dofinansowaniu tego typu przedsięwzięcia.
Pierwsze wzmianki o szkodliwości azbestu pojawiły
się na początku XX wieku.
Najbardziej niebezpieczne są
cienkie włókna przenikające
do dolnych dróg oddechowych. Wbijają się w płuca i
wyniku wieloletniego drażnienia mogą wywoływać nowotwory.
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Plebiscyt 1920 - ważny rozdział naszej historii
90 rocznica plebiscytu, który zdecydował o przynależności państwowej Powiśla, decyzją Rady Miejskiej będzie obchodzona
w sposób szczególny.
9 maja w Sztumie zostanie odsłonięte
popiersie Feliksa Nowowiejskiego. W ten
sposób samorząd uczci wielkiego kompozytora w 90 rocznicę występu, jaki dał
w naszym mieście. Koncert był ważnym
elementem manifestacji polskości w czasie
przygotowań do plebiscytu, mającego
zdecydować o przynależności państwowej
Powiśla - mówi burmistrz Sztumu, Leszek
Tabor.
Rzeźba autorstwa Dawida Kurkowskiego z Torunia stanie przy rewitalizowanym
bulwarze nad Jeziorem Sztumskim, w
miejscu dawnej Strzelnicy, gdzie odbył się
koncert.
Idea upamiętnienia w taki sposób autora muzyki do „Roty” wyszła od Wacława
Bieleckiego. Przed laty zainteresował
się sztumskim wątkiem w biografii kompozytora i zebrał na ten temat ciekawą
dokumentację.
Uroczystemu odsłonięciu popiersia
towarzyszyć będzie koncert utworów
Feliksa Nowowiejskiego. W kościele św.
Anny wystąpią syn i wnuczka kompozytora.

Tablica pod pomnikiem

11 lipca, w rocznicę plebiscytu, przed
pomnikiem Rodła zostanie odsłonięta
tablica z nazwiskami działaczy polskich z
tego okresu, związanych z ziemią sztumską.
Wstępną listę przygotował Andrzej
Lubiński, historyk regionalista. Została
ona opublikowana w „Powiślu” oraz - w
nieco zmienionym kształcie - na stronie
internetowej www.sztum.pl. Nie pozostała
bez echa – dowodem artykuł w lokalnym
dodatku„Dziennika Bałtyckiego”oraz wizyty
w Urzędzie Miasta i Gminy potomków i
przedstawicieli rodzin zaangażowanych w
ruch polski przed II wojną światową.
- Ustaliliśmy, że na tablicy znajdą się
nazwiska działaczy plebiscytowych, związanych miejscem zamieszkania z ziemią
sztumską (powiat sztumski w granicach z
tamtego okresu) – mówi Andrzej Lubiński.
– Zaangażowanie tych postaci w sprawy poprzedzające głosowanie 1920 roku zostało
udokumentowane w źródłach historycznych. Zdaję sobie sprawę, że w istniejących
opracowaniach mogą być luki, wtedy sięgamy także do przekazów ustnych. Jeśli na
temat danej osoby posiadamy taką relację,
a są dokumenty, że po 1920 roku była ona
zaangażowana w działalność polonijną,
to oczywiście traktujemy to jako twardy

Projekt popiersia Feliksa Nowowiejskiego,
autorstwa Dawida Kurkowskiego.

dowód wcześniejszego zaangażowania.
Słownikowa definicja działacza: to ktoś
pracujący aktywnie, w tym przypadku na
rzecz plebiscytu. Chodzi nam o upamiętnienie osób, które wyróżniały się w tym
zaangażowaniu.
W czasie przygotowań do plebiscytu
na teren ziemi sztumskiej przybyło wielu
ochotników, by wspierać polską sprawę,
m.in. z poznańskiego. Brakowało na Powiślu
polskiej inteligencji - urzędników, nauczycieli, przedszkolanek.
- Wśród takich osób znaleźli się Chełkowscy ze Śmiełowa – Maria (córka Jana Donimirskiego z Telkwic i Bukowa) i jej synowie
- Franciszek i Szczęsny. Zaangażowali się w
prace Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego, który obejmował teren Powiśla –
dodaje Janusz Ryszkowski z zespołu opracowującego listę. – Zastanawialiśmy się, czy
ich nazwiska powinny znaleźć się na tablicy.
Sugerował nam to dr Stanisław Donimirski,
urodzony w Czerninie. Formalnie w tym
czasie Chełkowscy nie byli mieszkańcami
ziemi sztumskiej. Maria i Franciszek zostali
nimi później. Zdecydowaliśmy, że sugestia
pana Donimirskiego, by ich upamiętnić,
jest słuszna. Z formalnego wymogu bycia
mieszkańcem zrezygnowaliśmy w przypadku ks. Władysława Łęgi, urodzonego
na ziemi sztumskiej, w Miranach i wielce
dla swojej małej ojczyzny zasłużonego, nie
tylko w czasie plebiscytu, ale i potem jako
etnograf, archeolog i pisarz.

Lista nazwisk działaczy, które znajdą
się na tablicy przed pomnikiem Rodła, jest
gotowa.
- Zdajemy sobie sprawę, że może nie
być kompletna, ale odzwierciedla stan wiedzy historycznej – mówi burmistrz Leszek
Tabor. - Tablica ma być także widocznym
sygnałem, że pamiętamy o najaktywniejszych ludziach czasu plebiscytu. Ale na tym
nie koniec. Społeczne zainteresowanie tą
inicjatywą samorządu podsunęło kolejny
projekt, o którym myślałem już wcześniej.
Kiedy zostanie wyremontowany budynek
kina, przeniesione tam zostaną najciekawsze eksponaty z byłego Muzeum Powiśla i
odpowiednio wyeksponowane. Będzie tam
miejsce na szersze upamiętnienie i pokazanie losów możliwie wszystkich Polaków
spod znaku Rodła z naszej ziemi, w możliwie
jak najatrakcyjniejszej formie, trafiającej do
dzieci i młodzieży.

Lista działaczy

Prace nad listą nazwisk, które mają
znaleźć się na tablicy przy pomniku Rodła,
dobiegły końca. Przytaczamy ją, wraz z
krótkim uzasadnieniem oraz podstawową
literaturą historyczną.
Bukowo: Jan (1847-1929) i Zofia (18521929) Donimirscy; małżonkowie, aktywnie działali w ruchu polskim jeszcze przed
wybuchem I wojny światowej, J. D. członek
rady Ludowej w Sztumie (1918), w okresie
plebiscytowym interweniował w Komisji
Międzysojuszniczej w Kwidzynie w sprawach praw ludności polskiej. Po 1920 r. oboje należeli do Związku Polaków w Prusach
Wschodnich, a w 1922 Związku Polaków w
Niemczech.
Literatura: T. Oracki Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla, Warszawa 1983.
Cygusy: Bolesław (1882-1937) i Józef
(1890-1940) Donimirscy; bracia, działali
w polskich organizacjach przed I wojną, po
jej zakończeniu zaangażowani w działalność
plebiscytową, należeli do Związku Polaków
w Niemczech.
Literatura: Oracki...
Czernin: Witold (1874-1939) i Wanda
(1890-1974) Donimirscy; małżonkowie;
działalność w ruchu polskim rozpoczęli
przed I wojną, W. D. był członkiem Rady
Ludowej, reprezentował interesy Polaków w
sztumskim starostwie, członkowie Związku
Polaków w Niemczech.
Literatura: Oracki...
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Małe Ramzy: Kazimierz (1880-1947)
i Maria (1890-1942) Donimirscy; małżonkowie, działalność rozpoczęli przed
I wojną; K. D., komisarz Rady Ludowej
na Powiślu, członek Obywatelskiej Rady
Powiatowej w Sztumie, prezes II Wamińskiego Komitetu Plebiscytowego; M. D. w
czasie plebiscytu współpracowała z prasą
polską i organizacjami kulturalnymi, autorka tekstu do „Hymnu ziemi malborskiej”;
Literatura: Oracki...
Telkwice: Maria Chełkowska (18781960), Franciszek Chełkowski (18991939), Szczęsny Chełkowski (19011977), matka i synowie. Maria podczas
plebiscytu przebywała na Powiślu i działała z synami w Warmińskim Komitecie
Plebiscytowym.
Literatura: Oracki...
Waplewo: Stanisław (1881-1939) i Helena (1895-1939) Sierakowscy; działalność
w ruchu polskim rozpoczęli przed I wojną,
Stanisław był kierownikiem akcji plebiscytowej na Powiśle i Warmię, pierwszym
konsulem polskim w Kwidzynie. Helena
zakładała polskie przedszkola; członkowie
Związku Polaków w Niemczech.
Literatura: Oracki...
Sztum: Józef Domański, kupiec, członek
rady Ludowej w Sztumie, jeden ze współorganizatorów koncertu plebiscytowego
w Sztumie F. Nowowiejskiego.
Literatura: Z. Lietz Plebiscyt na Powiślu Warmii i Mazurach w 1920 rok, Warszawa 1958.
Franciszek Klatt, członek towarzystwa
młodzieży Jedność w Sztumie, aktywny
działacz plebiscytowy.
Literatura: Z. Lietz...
Feliks Morawski (1861-1929), Aleksandra (1902-1977) i Stefania (1900
– 1985) Morawskie. Lekarz, społecznik,
współzałożyciel Banku Ludowego w Sztumie, członek Komitetu Plebiscytowego w
Malborku, członek Związku Polaków w
Niemczech.
Córki: Aleksandra M. pracowała w
Warmińskim Komitecie Plebiscytowym,
aktywna działaczka polskich organizacji.
Stefania M. - sekretarz Warmińskiego
Komitetu Plebiscytowego w Malborku,
łączniczka i tłumaczka między tym komitetem a Komisja Międzysojuszniczą
Literatura: Oracki..., Lietz...
Paweł Nawrocki, kupiec, stał na czele
Rady Ludowej w Sztumie 1919-1920.
Literatura: Z. Lietz...
Paweł Muchowski (1877-1939), kupiec,
mąż zaufania Warmińskiego Komitetu
Plebiscytowego, współzałożyciel Związku
Polaków w Prusach Wschodnich.
Literatura: Z. Lietz...
Bolesław Osiński (1872- 1940), Izydora
Osińska (1891-1983), rolnicy, aktywni

działacze w czasie plebiscytu, członkowie
Związku Polaków w Niemczech.
Literatura: Oracki...
Teofil Potowski (1870-1946), właściciel
młyna, współzałożyciel Banku Ludowego
w Sztumie, w 1919 dwukrotnie jeździł do
Paryża w sprawach ludności polskiej na Powiślu; członek Rady Ludowej i powiatowego
Komitetu Plebiscytowego w Kwidzynie,
członek Związku Polaków w Niemczech.
Literatura: Oracki...
Henryk Śniegocki (1893-1971), nauczyciel, szef komisji oświatowej w okresie
plebiscytowym.
Literatura: Oracki...
Brunon Świtalski (1884-1970), dentysta, w
Sztumie od 1909 r., członek Rady Ludowej,
szef sekcji propagandowej w okresie plebiscytu. Literatura: Oracki...
Postolin: Czesław Gawroński (18991973), funkcjonariusz polskiej policji plebiscytowej chroniącej polskie wiece i polskie
organizacje. Należał do Związku Polaków
w Niemczech.
Literatura: Słownik biograficzny Warmii,
Mazur i Powiśla
Aleksander Gawroński, organizator imprez kulturalnych w czasach plebiscytu.
Literatura: A. Lubiński „Życie muzyczne i
teatralne na Powiślu”, Pomerania nr 2/ 2009.
Teofil Kochański (1871-1945), rzemieślnik,
członek Komisji Plebiscytowej w Kwidzynie i mąż zaufania w komisji wyborczej w
Postolinie, należał do Związku Polaków w
Niemczech.
Literatura: Słownik biograficzny Warmii,
Mazur i Powiśla.
Jan Lenga (1895-1942), rolnik, aktywny
działacz plebiscytowy, członek Związku
Polaków w Niemczech.
Literatura: Słownik..., Lubiński...
Władysław Pawelczak, rolnik, aktywny w
okresie plebiscytu.
Literatura T. Filipkowski „ W obronie polskiego
trwania”, referat Floriana Wichłacza z 22 lipca
1956 wygłoszony podczas odsłonięcia pomnika Rodła (maszynopis - kopia w posiadaniu
autora).
Jan Wróblewski (1899-1944) murarz, działacz ruchu polskiego, dążył do powołania
polskiej szkoły w okresie plebiscytowym,
prowadził zespół teatralny, kierował towarzystwem młodzieży, członek Związku
Polaków w Niemczech.
Literatura: Słownik biograficzny Warmii,
Mazur i Powiśla
Mirany: Franciszek Jeziołowicz, rolnik,
aktywny działacz plebiscytowy, członek
Związku Polaków w Niemczech.
Literatura: „Reduta na Powiślu” w: Słowo na
Warmii Powiślu i Mazurach.
Pierzchowice: Franciszek Lemkowski
(1889-1937), działacz ruchu polskiego
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przed I wojną, aktywny w okresie plebiscytu,
członek Związku Polaków w Niemczech.
Literatura: Oracki...
Stary Targ: Walenty Kikut, od lat 80 XIX
wieku związany z ruchem polskim, członek
Związku Polaków w Niemczech.
Literatura: J. Borzyszkowski, Ks. Maksymilian
Napiątek i jego prace misyjne na Powiślu w
1918 roku, w: 80 rocznica Związku Polaków
w Niemczech, Sztum-Kwidzyn 2002.
Straszewo: Leon Połomski (1865-1948),
rolnik, członek kółka rolniczego w Trzcianie,
członek Polskiej Organizacji Wojskowej,
mąż zaufania Warmińskiego Komitetu
Plebiscytowego, członek Związku Polaków
w Niemczech.
Literatura: Oracki...
Leon Połomski (1902-1978), junior, działacz ruchu polskiego, łącznik Polskiej Organizacji Wojskowej, członek Sokoła i Związku
Polaków w Niemczech.
Literatura: Oracki...
Piotr Połomski (1898-1979), członek Polskiej Organizacji Wojskowej, współpracował
z wydziałem propagandowym Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego.
Literatura: Oracki...
Trzciano: Antoni Lewicki (1874-1940)
murarz, podczas plebiscytu prezes„Sokoła”
w Trzcianie, członek Związku Polaków w
Niemczech.
Literatura: Oracki...
Zajezierze: August Donimirski (18731952), członek Rady Ludowej, przyczynił
się do wprowadzenia języka polskiego
do niektórych szkół powiatu, komendant
polskiej straży plebiscytowej.
Literatura: Oracki...
Ks. Władysław Demski (1884-1940), syn
rolnika ze Straszewa, jako wikary w Starym
Targu rozpoczął aktywną działalność plebiscytową, był opiekunem towarzystw ludowych, współpracownikiem Warmińskiego
Komitetu Plebiscytowego; członek Związku
Polaków w Prusach Wschodnich.
Literatura: Oracki..., Jan Wiśniewski, Sługa
Boży Władysław Demski na tle dziejów parafii
Starszewo.
Ks. Władysław Łęga (1889-1960), pochodził z Miran. Choć mieszkał w Grudziądzu,
to brał udział w akcji plebiscytowej jako
szef działu statystycznego Warmińskiego
Komitetu Plebiscytowego oraz w wiecach
na terenie powiatu sztumskiego.
Ks. Bronisław Sochaczewski (1866-1940),
wikary w Sztumie, Postolinie i Kwidzynie,
aktywny w okresie plebiscytu, członek
Związku Polaków w Niemczech, do 1931 r.
proboszcz w Krasnej Łące.
Literatura: Oracki...
Kontakt z Andrzejem Lubińskim, autorem
opracowania, tel. 694473678, e-mail: biuletyn@sztum.pl
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Emigrować
czy zostać?

Miło było w Piekle poszaleć

W Piekle bawiono się w myśl hasła „Karnawałowa podróż po kontynentach”.

W magistracie gościła grupa
licealistów ze sztumskiego
Zespołu Szkół im. Jana
Kasprowicza z opiekunką prof.
Leokadią Ćwirko-Zielińską.
Młodzież spotkała się z włodarzami gminy, żeby przedstawić
koncepcję i przygotowania do
jubileuszowej, X licealiady. Gmina
od samego początku wspiera
organizatorów, fundując nagrody
dla zwycięzców poszczególnych
konkursów i kategorii. Młodzież interesująco przedstawiła tematykę
licealiady, która 17 kwietnia odbywać się będzie pod hasłem:„Marsz,
marsz Polonia”. Licealiści skupią się
na historii polskiej emigracji, przeanalizują jej współczesne oblicze,
zwłaszcza to młode.
W trakcie dyskusji o problemach migracji z gminy Sztum
pojawił się problem niedosytu informacji o działalności sztumskiego samorządu. Młodzież bardzo
interesowały sprawy związane
z inwestycjami, perspektywami
rozwoju gminy, szczególnie takiego, który stwarza szanse dla
młodych ludzi.
W wyniku tej dyskusji narodził się pomysł zorganizowania
spotkania burmistrza Sztumu
z młodymi mieszkańcami, aby
porozmawiać o ich problemach.
Ustalono, że spotkanie odbędzie się 29 kwietnia 2010 roku o
godz. 17 w sztumskim zamku, ul.
Galla Anonima. Głównym punktem będzie prezentacja włodarza
gminy pt. „Perspektywy rozwoju
gminy Sztum”. Burmistrz zachęcił
również licealistów, aby przygotowali swoje wystąpienia. Poprosił,
by przedstawili w nich najważniejsze sprawy młodzieży, które
powinien samorząd uwzględnić
w swojej działalności. Prezentacje
te mają być wstępem do dyskusji
na temat problemów nurtujących
młodych ludzi.
Burmistrz serdecznie zaprasza
na spotkanie przy kawie i herbacie
wszystkich zainteresowanych tą
tematyką młodych mieszkańców.
Może być ono ciekawą kontynuacją społecznych konsultacji i
dyskusji. Taka prezentacja odbyła
się wcześniej na zajęciach Uniwersytetu III Wieku. Teraz czas na
młodych.

„Jedzie pociąg z daleka” - ta zabawa połączyła pokolenia.

Stało się tradycją, iż rodzice
wraz z uczniami, pod kierunkiem szkolnej polonistki Eweliny
Muntowskiej, przygotowują
przedstawienie. Tym razem
sięgnięto po historię pięknego
Kopciuszka. Aktorzy w osobach
mam: Beata Luberda, Katarzyna
Maczyszyn, oraz uczniów: Monika Ruszkowska, Marta Ciborowska, Paulina Maczyszyn, Karol
Markowicz, Dagmara Mehlberg,
Marlena Nawrotzka, Aleksandra
Wyrostek i Michaela Kiełbasa
spisali się na medal! Bezbłędnie,
z polotem, sercem i ogromnym zaangażowaniem, odegrali
swoje role. Bajkowy charakter
inscenizacji, a także niezwykła
atmosfera, stworzona przez zespół młodych artystów sprawiła,
że zespół został zaproszony na
gościnny występ do Przedszkola
„Kubusia Puchatka”w Sztumie. 9
marca zagrali dwa przedstawienia dla najmłodszych kolegów i
koleżanek. - Byliśmy troszkę stre-

mowani i mieliśmy małe obawy,
jak zostaniemy przyjęci, ale tak
szczera i życzliwa widownia
od pierwszych chwil występu,
dodała nam skrzydeł - mówią
młodzi artyści. - Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy zagrać dla
maluszków. Ich wielki aplauz był
dla nas najlepszą nagrodą! - relacjonują. Oprócz miłych wrażeń,
uczniowie wynieśli cenną naukę
występowania przed szerszą
publicznością. Nauczyli się również, iż każdy występ dla aktora
jest inny, nieprzewidywalny i
zawsze gwarantuje nowe, nieodgadnione wrażenia i emocje.
To doskonała lekcja obcowania
z kulturą.
Jednak wróćmy do karnawału. Zadaniem uczniów było
przebranie się za mieszkańców
kontynentów świata oraz przygotowanie swoich kontynentalnych stanowisk. Ponadto klasy
zorganizowały oryginalne zadania konkursowe dla pozostałych

uczestników balu. Klasa I wraz ze
swoją wychowawczynią przygotowała konkurs„Odgłosy Afryki”,
który polegał na powtórzeniu
usłyszanego rytmu na prawdziwym afrykańskim bębnie.
Czyż to nie diabelskie zadanie?
Niezwykle śmieszną była zabawa klasy III – nadawania dzieciom i nauczycielom indiańskich
imion. Zakończeniem zmagań
konkursowych był wybór „Króla
kontynentu”.
Odnotujmy jeszcze jedno
wydarzenie. Uczniowie klas 0-III
wraz z wychowawczyniami B.
Rogozińską i M. Noworacką
zaprosili do szkoły babcie i dziadków. Goście obejrzeli specjalnie
dla nich przygotowany program
artystyczny. - Konkursy były
interesujące, a występy dzieci
niezmiernie mnie wzruszyły powiedział jeden z gości Jerzy
Spet. Nie zabrakło smacznego
poczęstunku i wspólnych tańców.

Chotomska o muzyce Chopina
W Sztumskim Centrum Kultury rozpoczął się cykl „Sztumskie Spotkania z Chopinem”,
a związanych z uczczeniem 200 rocznicy urodzin wielkiego kompozytora.
9 marca w salach zamkowych miało miejsce niezwykłe spotkanie z poetką,
pisarką, a nade wsz ystko
przyjaciółką dzieci - Wandą
Chotomską. Prz ybyłe na
spotkania dzieci miały okazję

wysłuchać, jak powstawała
jej książka „Muzyka pana
Chopina”. Autorka z wielką
werwą i pasją odpowiadała
na pytania dotyczące jej
twórczości, a po spotkaniu
podpisywała swoje książki,

za każdym razem dodając
do autografu mały wierszyk.
Najbliższe „Sztumsk ie
Spotkania z Chopinem”, które
poprowadzi Izabella Klebańska, odbędą się 17 maja o
godz. 9.
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Kubusiowi Przyjaciele Natury
W Przedszkolu Im. Kubusia Puchatka w Sztumie realizowany jest program
,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
Celem programu jest ukazanie dzieciom piękna przyrody oraz nauczenie ich
jak ją szanować i chronić. Organizowany
jest on przez firmę Tymbark i markę Kubuś.
Partnerem Merytorycznym programu jest
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, a
patronat honorowy nad programem objęło
Ministerstwo Środowiska. Polega on na tym,
iż poprzez wykonanie zaproponowanych
działań przedszkolaki zdobywają punkty,
które zsumowane umożliwiają im uzyskanie
Tytułu ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
Jednym z działań zrealizowanych w
ramach programu było zorganizowanie
obchodów ,,Dnia Marchewki”. W wyznaczonym dniu dzieci ubrane przyszły do
przedszkola na kolor pomarańczowy. Jak
na prawdziwe urodziny przystało główną
bohaterką była marchewka. Przedszkolaki

wysłuchały legendy o marchewce oraz
obejrzały inscenizację wiersza J. Brzechwy
,,Marchewka”. Obserwowały małe nasiona
marchewki pod lupą i porównywały z
wyglądem dorosłej, nazywając poszczególne części. Smakowały marchewkę pod
każdą postacią: na surowo, gotowaną oraz
degustowały Kubusiowe soki. Bawiły się w
przeliczanie i układanie marchewkowych
grządek. Każde dziecko wykonało dla siebie
medal, którego hasło brzmiało: ,,Marchewka
to zdrowie, ekoludek Ci to powie”. Na zakończenie dzieci wspólnie wykonały z papieru
gazetowego i bibuły – Mega – Marchewki.
Wszystkie przedszkolaki tego dnia bawiły
się świetnie.
W ramach programu zrealizowane
zostały m.in. takie działania, jak: konkurs
plastyczny na rzeźbę Siatki – Wariatki,

Nauczyć optymizmu
Publiczne Przedszkole nr 1 w Sztumie realizuje od września 2008 r. innowację
„Optymistyczne przedszkole”.
Głównym celem jest rozwijanie w
dzieciach optymizmu, poczucia własnej
wartości, nauczenie ich, jak radzić sobie w
różnych trudnych sytuacjach. W ramach
tego programu zrealizowano już wiele
przedsięwzięć i uroczystości, rozbudzających wzajemną życzliwość, empatię i
przyjaźń.
Zdając sobie sprawę z faktu, iż „nie
uda się dobrze wychować dzieci, gdy nie
zdobędzie się dla tej sprawy rodziców i nie
włączy ich w osiągnięcie wspólnych celów...”
w lutym przeprowadzono cykl działań mających na celu zacieśnianie takiej współpracy.
Odbyło się, m.in., spotkanie członków po-

wstałego „Klubu pozytywnie zakręconych
rodziców”, podczas którego omawiany był
problem usprawniania procesu komunikowania się w relacji rodzic - dziecko.
Ponadto rodzice prowadzili zajęcia dla
dzieci, zapoznając je z tajnikami swoich
zawodów. Gościli u nas, m.in., kucharz,
sędzia, stomatolog, nauczyciel. Niektóre
z zajęć odbyły się w miejscach pracy rodziców. Dzieci odwiedziły np. dwa zakłady
fryzjerskie.
Z pozytywną reakcją przedszkolaków
spotkał się pomysł włączenia rodziców do
lektury bajek w ramach akcji „Cała Polska
czyta dzieciom”.

Co w hali sportowej?
ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE DLA
DZIECI KL. II-III pod opieką trenerów pana
Radosława Szczuchniaka oraz Adama
Szpalerskiego - wtorki i piątki - godz.
15.30-16.30.
SIŁOWNIA jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 18-20. Ćwiczenia odbywają się pod opieką instruktora
Piotra Olszewskiego, tel. 660 496 659.
AEROBIK - zajęcia prowadzi Róża
Banasik-Zarańska, tel. 509 548 252, w
poniedziałki i środy w godz. 19-20.

TANECZNE STUDIO TAŃCA Dance For
Fun: taniec nowoczesny dla dzieci: piątki,
godz. 17-18; ladies latino ( tylko dla pań)
- piątki, godz. 18-19 oraz 19-20.
TRENINGI GRUP ZORGANIZOWANYCH
- od poniedziałku do piątku w godzinach
18-20 oraz 20-22. Wszystkie terminy są
zarezerwowane do końca czerwca 2010
roku. Zainteresowanych korzystaniem z
hali sportowej prosimy o kontakt z dyrektor gimnazjum Aldoną Ruszkowską,
tel. 55 640 6329.

zajęcia plastyczne ,,Jestem Kubusiowym
Przyjacielem Natury”, konkurs na najzdrowsze, najsmaczniejsze i najbardziej kolorowe
kanapki, ankieta ekologiczna dla rodziców,
Dyżur Przyjaciół Natury.
Program ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”
realizowany będzie do końca kwietnia.

Ola do e-przedszkola
Rozwija się działalność
e-alternatywnych przedszkoli.
Dzięki unijnym środkom udało się
utworzyć 4 oddziały przedszkolne - w
Czerninie, Nowej Wsi, Gościszewie i
Piekle, do których uczęszcza 66 dzieci w
wieku od 3 do 5 lat.
Maluchy biorą udział w profesjonalnie
przygotowanych zajęciach realizowanych
przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, logopedów, trenerów zajęć
rytmiczno-tanecznych oraz nauczycieli
języka angielskiego. Sale, w których prowadzone są zajęcia, zostały wyposażone
w niezbędne meble. Zakupiono pomoce
dydaktyczne, zabawki, gry, sprzęt multimedialny. Rodzice mogą śledzić postępy
swoich pociech za pośrednictwem specjalnej strony internetowej.
Z postępów edukacyjnych, jakie
czynią dzieci, najbardziej zadowoleni są
rodzice. - Cieszę się, że moja córeczka
uczestniczy w zajęciach i przebywa wśród
swoich rówieśników. Wiele się już nauczyła - mówi Jolanta Cylka, mama Julki.
W związku z sukcesem projektu
przygotowano już wniosek o dofinansowanie drugiej edycji e-alternatywnych
przedszkoli. - W przypadku otrzymania
wsparcia z Unii Europejskiej, planujemy
w przyszłym roku utworzyć dodatkowo punkt przedszkolny w Postolinie
– uzupełnia wiceburmistrz Alicja
Podlewska.
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Błogosławiony patronem koła Caritas
Szkolne Koło Caritas, działające w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie, ma swojego
patrona. Jest nim błogosławiony ksiądz Władysław Demski.
10 lutego 2010 roku podczas uroczystej wieczornicy
akt nadania imienia oficjalnie
wręczył wicedyrektor Caritas
Diecezji Elbląskiej ks. Mirosław
Bułecki. Była to uczta duchowa
i dla wolontariuszy i dla przybyłych gości, przygotowana
przez opiekunki koła, Barbarę
Małyskę i Renatę Gawrońską.
- Myśl o nadaniu imienia
sławnego błogosławionego
zrodziła się w nas już dwa
lata temu, gdy rozpoczynałyśmy pracę z wolontariuszami
- wspomina Barbara Małyska. – Wówczas jednak nie
wiedziałyśmy, jak dzieci będą
współpracowały w ramach
Caritas, dlatego nie mówiłyśmy
o tym głośno. Ale uczniowie jak
zwykle zdali egzamin. Wielu
naszych małych pomocników
odwiedziło miejsce związane z
błogosławionym - Straszewo,
poznało jego losy i straszną
śmierć w hitlerowskim obozie
koncentracyjnym. Uczniowie
nie mieli wątpliwości, że to
właśnie ks. Władysław Demski
powinien być patronem szkolnych wolontariuszy .

Wszystkich obecnych na
uroczystości wzruszyła inscenizacja przedstawiającą koleje
życia ks. Demskiego – wielkiego duchownego, wielkiego
patrioty, a przede wszystkim
wielkiego człowieka. Widzowie
spektaklu mogli dowiedzieć się
o działalności księdza na rzecz
innych ludzi, walce o polskość
i poświęceniu życia w obronie
wiary. Uczniowie wcielili się
w rolę bliskich ks. Władysława
i odtworzyli ich życie bardzo
przejmująco.
Wśród zaproszonych gości
był Alfons Demski – bratanek
księdza. Podczas oglądania
przygotowanego spektaklu nie
krył łez wzruszenia.
W księdze pamiątkowej
goście umieścili piękne słowa
podziękowania skierowane
szczególnie do uczniów – wolontariuszy i ich opiekunów.
Chętnie też zabierali głos podczas uroczystości. Uczniowie
mogli dowiedzieć się jak powstawała książka o życiu błogosławionego autorstwa ks. prof.
Jana Wiśniewskiego i kiedy po
raz ostatni widział go bratanek.

W trakcie wieczornicy wręczone zostały nagrody laureatom konkursu gminnego
i powiatowego pod hasłem
„Wielki pedagog i patriota bł. ks.
Władysław Demski, syn ziemi
sztumskiej”. Laureaci szkolnego
konkursu literackiego po otrzymaniu nagród i dyplomów
zaprezentowali swoje wiersze
poświęcone tej postaci.
Uczniowie zaangażowani
w pracę na rzecz innych zostali wyróżnieni dyplomami,
natomiast wszyscy wolontariusze otrzymali koszulki
z logo Caritas ufundowane
przez rodziców zeszłorocznej
absolwentki szkoły - państwa
Bojanowskich.
Po spotkaniu goście mogli
oglądnąć prace plastyczne,
które napłynęły do szkoły z
całej gminy oraz pamiątki po
błogosławionym udostępnione dzięki życzliwości rodziny
księdza Demskiego.
- Ta wieczornica uświadomiła nam, w jaki sposób człowiek może połączyć religijność
z patriotyzmem. Warto, aby
uczniowie widzieli żywy zwią-

zek między tymi wartościami
– na zakończenie spotkania
mówiła dyrektor szkoły Elżbieta Bielecka.
Wiosną Szkolne Koło Caritas
planuje posadzenie na terenie
szkoły drzewka pamięci ks.
Władysława Demskiego.
Laureaci powiatowego
konkurs plastycznego: Weronika Zabłońska (SP Straszewo), Oliwia Detmer (SP
Tychnowy), Julia Jankiewicz (SP
Nowa Wieś). Wyróżnienia: Klara
Omieczyńska (SP Sztum), Filip
Majewski SP Czernin.
Laureaci gminnego konkurs plastycznego: Kacper
Rymer (SP2 Sztum), Mateusz
Jankowski (SP2 Sztum), Agata
Sombrowska (SP Nowa Wieś).
Wyróżnienia: Justyna Świderska i Aleksandra Markowicz
(SP Sztum).
Laureaci powiatowego
konkursu wiedzy: Paulina
Orłowska (SP Straszewo), Edyta
Horzempa (SP Czernin), Klaudia
Furman (SP Straszewo), Sandra
Gancarz (SP Sztum).
Laureaci szkolnego konkursu literackiego: Patryk
Szymczak (IVd), Piotr Urbański
(Va), Piotr Kordan–Zacharski
(Vd). Wyróżnienia: Sandra Gancarz (VIa), Patrycja Rozwadowska (Va), Oliwia Jaroszewska
(Vd)

Języki na scenie

Pływać każdy może

Uczniowie biorący udział w
projekcie WND-POKL.09.01.02
-22-164/08 „Równy start w przyszłość”, współfinansowanym
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, powitają wiosnę w
języku angielskim i niemieckim.
Wszystko to za sprawą dwóch
wydarzeń.
Pierwszym jest Konkurs Piosenki Niemieckiej MUSIK VERBINDET STILE, EPOCHEN UND
DIE SCHULEN - CZERNIN 2010.
Organizatorem konkursu są
germanistki z Zespołu Szkół w
Czerninie - Aleksandra Szarycka
i Jadwiga Reichel. Konkurs odbędzie się 24 kwietnia o godz. 10.
Kolejnym wydarzeniem, do

W ostatnich 3 latach gmina Sztum z powodzeniem
realizowała program „Pływać
każdy może – powszechna
nauka pływania”. W ramach
tego projektu uczniowie szkół
podstawowych uczestniczyli
bezpłatnie w takich zajęciach.
- A ponieważ przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze
strony dzieci, jak i poparciem
rodziców, postanowiliśmy
je kontynuować. Wspólnie z
Lekkoatletycznym Klubem
Sportowym Zantyr Sztum
przygotowaliśmy wniosek
o pozyskanie finansowego
wsparcia z Ministerstwa Sportu i Turystyki - mówi Katarzy-

którego już trwają przygotowania, jest Festiwal Szkolnych
Teatrów Obcojęzycznych w Piekle. Organizowany jest z myślą o
szkolnych grupach językowych
przy szkołach podstawowych i
gimnazjach realizujących projekt. Szkoły są reprezentowane
przez jedną lub dwie grupy
teatralne, w zależności od liczby
nauczanych języków. Dozwolona jest każda forma prezentacji
teatralnej, oprócz pantomimy.
Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 16 kwietnia, natomiast
sam festiwal odbędzie się w
dniach 13-14 maja. Pierwszego
dnia rywalizować będą uczniowie szkół podstawowych, a
drugiego gimnazjów.

na Krzyżykowska dyrektor
Miejsko-Gminnego Zespołu
Oświaty w Sztumie. - Udało
się, na realizację zajęć otrzymaliśmy 60 tys. zł.
Projekt będzie realizowany
od kwietnia od listopada 2010
roku. Zaplanowano zajęcia
nauki pływania dla wszystkich
uczniów klas trzecich szkół
podstawowych na basenie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku. Łącznie przewidziano 30
godzin zajęć dla każdego
uczestnika.
Udział dzieci w zajęciach
będzie całkowicie bezpłatny.
Gmina pokryje też koszty
dowozu.
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REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU
64-06-301

KIEROWNIK

Ewa Zieliński-Wójtowicz

64-06-323

Teresa Wasielewska

64-06-363

Alicja Podlewska

64-06-302

Zamówienia publiczne
p.o. Z-cy Kierownika

Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak

64-06-388

Zamówienia publiczne

Elżbieta Oblotzka

64-06-363

64-06-301
64-06-302

Inwestycje gminne

Lidia Ruszała

64-06-390

Inwestycje gminne

Joanna Stopa

64-06-390

Dodatki mieszkaniowe

Teresa Truskawa

64-06-372

Sprawy lokalowe

Krzysztofa Parafiniuk

64-06-396

Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum

Leszek Tabor

Z-ca Burmistrza
Sekretariat Urzędu Miasta i
Gminy

Malwina Wiśniewska

REFERAT OGÓLNO-ORGANIZACYJNY
SEKRETARZ MiG

Antoni Downarowicz

64-06-320

Biuro Rady

Czesława Jaźwińska

64-06-308

Biuro Informacji Urzędu

Angelika Pyzik

Kadry

Małgorzata Draganek

64-06-385

Organizacja Urzędu

Joanna Siebert

Informatyk Urzędu

Tomasz Zasadzki

64-06-303
fax 64-06-300

Kierownik

Agnieszka Topolewska-Reksa

64-06-379

Halina Tymoszuk

64-06-362

64-06-321

Sprzedaż nieruchomości
p.o. Z-cy Kierownika

64-06-322

Gosp. nieruchomościami

Justyna Paprocka

64-06-368

Gosp. nieruchomościami

Iwona Wyżykowska

64-06-324

Podziały geodezyjne

Beata Tritt

64-06-324

Planowanie przestrzenne
i budownictwo

Dariusz Kumuda

64-06-390

REFERAT PROGRAMÓW POMOCOWYCH, WSPÓŁPRACY
Z ZAGRANICĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
KIEROWNIK

Daria Mietlewska-Dura

REF. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

64-06-393

Pozyskiwanie środków pomoc. Ewa Ruczyńska
Z-ca Kierownika

64-06-387

Współpraca z org. pozarządowymi

Mariola Prądzyńska

64-06-383

KIEROWNIK

Sabina Jabłońska-Janus

64-06-382

Rozliczanie projektów
i środków pomocowych

Gabriela Smolińska

64-06-307

Z-ca kierownika

Marzanna Moneta

64-06-326

Administracja USC

Marta Modrzewska

64-06-326

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

„KROKUS”

64-06-342

STRAŻ MIEJSKA

Wojciech Bednarski,
Jacek Szymański

OSP

Roman Markowicz

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY
SKARBNIK MiG

Danuta Wiatrowska

64-06-317

Księgowość budżetowa

Teresa Zgubińska,
Wanda Grabowska

64-06-392

Księgowość budżetowa

Barbara Kara

64-06-338

Księgowość budżetowa

Maja Gejda,
Monika Rosińska,
A. Szymańska

64-06-311

Helena Stefańska

64-06-306

Płace

USC

601-218-587
64-06-341
64-06-384

Miejsko Gminny Zespół Oświaty

REFERAT PODATKOWY

Dyrektor

Katarzyna Krzyżykowska

64-06-313

Sekretariat, Kadry

Paulina Wiatrowska, Beata Łęgowska

64-06-327

Stypendia

Kamila Trafalska

64-06-327

E. Antoniszewska

64-06-377

KIEROWNIK

Iwona Sanewska

64-06-337

Gł. Księgowa

Wymiar podatku - miasto

Sylwia Kubacka

64-06-335

Księgowość

S.Wiśniewska, L. Żurawska, B. Kardaś

64-06-312

Windykacja należności

Aleksandra Połuszańczyk

64-02-336

Sprawy budowlane

W. Nowakowski

64-06-309

Płace

R. Aniszewska, K. Jasińska

64-06-310

Windykacja należności

Małgorzata Surdyka

64-06-226

Windykacja należności

Barbara
Albrecht-Politowska

64-06-228

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I SPRAW OBYWATELSKICH

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dyrektor

Sylwia Mackiewicz

64-06-334

Sekretariat

Grażyna Długoń

64-06-369

KASA Gł. Księgowa

J. Barnaś A. Dziekan

64-06-331

Księgowość

M. Borowska

64-06-331

Pracownicy socjalni

A.Chmielewska, J. Pobran, L. Langowska

64-06-332

Pracownicy socjalni

S. Fulara, I. Meller, K. Ostolska

64-06-333

Pracownicy socjalni

M. Kozłowska, J. Łukasik, A. Anders

64-06-367

KIEROWNIK

Mieczysław
Kłopotowski

64-06-315

Z-ca Kierownika

Bożena Falkowska

64-06-381

Ewidencja działalności gospodarczej

Regina Lukas

64-06-314

Rolnictwo i sprawy sołeckie
Aktywizacja obszar. wiejskich
i inf. techniczna

Grażyna Żołędowska
Daria Wojtaś

64-06-316

Ochrona środowiska

Marcin Lipiński

64-06-389

Sprawy wojskowe

Halina Cymerys

64-06-319

Ewidencja ludności

Halina Koszalińska

64-06-325

Środowiskowy Dom
J. Dembińska, H. Petryk, K. Lamek, B. Sokół 64-06-348
Samopomocy - Czernin

Dowody osobiste

Małgorzata Grzyb

64-06-373

Sprawy org.-infom.

Świadcz. pomocy społ. A. Juszczak-Mosiewicz, N. Walczykowska

64-06-563

Świadczenia rodzinne

A. Rutkowska, T. Bieniek

64-03-430

Świadczenia rodzinne

J. Majczyna, E. Krupińska

64-06-351

M. Wohlert

64-06-360
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Dotacje dla stowarzyszeń
Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 4 stycznia 2010 r. z otwarcia i rozpatrzenia ofert
w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2010r. wybiera się następujące oferty realizacji zadań
publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji:
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wysokość
udzielonej dotacji
w tys. zł

1

Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Lider”

Rozwój i upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży z terenu
miasta i gminy Sztum

8.000 zł

2

Klub Piłkarski „Ruch” Gościszewo

Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenach wiejskich gminy Sztum poprzez propagowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży na terenie
sołectwa Gościszewo

18.000 zł

3

Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr”

Rozwój i upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i
gminy Sztum w zakresie lekkiej atletyki

29.000 zł

4

Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr”

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie
miasta i gminy Sztum

21.000zł

5

Polski Związek Niewidomych Okręg
Pomorski

Spotkania integracyjne wyjazdowe, przez rehabilitację do sukcesu – Dzień
dziecka

1.000 zł

6

Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Victoria”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu
miasta i gminy Sztum w dziedzinie kajakarstwa

8

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda
Hufca w Sztumie

Organizacja i realizacja Harcerskiej Akcji Letniej dla dzieci młodzieży z
miasta i gminy Sztum

9

Ludowy Klub Sportowy w Postolinie

Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

21.000 zł

10

Sztumskie Towarzystwo Oświatowe

Nagrody Burmistrza dla najlepszych nauczycieli i uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy Sztum

14.500 zł

11

Stowarzyszenie „Szansa” przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Sztumie

Podtrzymywanie i rozwój wartości kulturalnych i narodowych wśród dzieci
i młodzieży

3.500 zł

12

Uczniowski Klub Sportowy „Sokolik”

Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenach wiejskich gminy Sztum
poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportu, z wyłączeniem gry w piłkę
nożną

10.000 zł

13

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewle- Opieka paliatywna nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową na
kle Chorym „Dar Serca”
terenie miasta i gminy Sztum

5.000 zł

14

Stowarzyszenie Aktywny Czernin

Podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej poprzez organizację spotkań integrujących lokalną społeczność

5.000 zł

15

Stowarzyszenie „Przyjaciele dzieci”

Wyrównywanie szans edukacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym

3.000 zł

16

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Piekle

Ochrona dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez organizację festynu

1.500 zł

6.500 zł
30.000 zł
6.000 zł

Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 12 marca 2010 r. z otwarcia i rozpatrzenia ofert
w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2010 r. wybiera się następujące oferty realizacji zadań
publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji:
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wysokość
udzielonej dotacji
w tys. zł

1

Klub Piłkarski Olimpia Sztum

Prowadzenie drużyn piłkarskich z terenu Miasta i Gminy Sztum w ramach
upowszechniania kultury fizycznej i sportu

47.000 zł

2

Ludowy Klub Sportowy Powiśle Czernin

Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenach wiejskich - sołectwo Czernin

20.500 zł
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Na wielkanocnym stole
Od siedmiu lat odbywa się w sztumskim zamku konkurs potraw wielkanocnych.

Sołtys Barbara Wichrowska (z lewej) przewodziła drużynie z Piekła.

W tym roku rywalizowała
ze sobą rekordowa liczba drużyn – bo 23. To już nie tylko
- jak kiedyś - reprezentacje
sołectw naszej gminy, ale także
zespoły z miasta. Swoje ekipy
wystawiły placówki oświatowe
- Niepubliczne Przedszkole
oraz Gimnazjum nr 1, powstały
też drużyny na zasadzie klucza
towarzyskiego lub wspólnego
miejsca zamieszkania – osiedla, czy ulicy.
Jury miało niełatwe zadanie, by wybrać laureatów
konkursu. Jak powiedziała
wiceburmistrz Alicja Podlew-

15

nych doświadczeń, degustacji,
ale też – co ważne – do towarzyskiego spotkania.
- Za kilka dni święto, na
które z utęsknieniem czekamy
z wielu powodów – mówi wiceburmistrz Alicja Podlewska.
- Wielkanoc to symbol zmartwychwstania, odrodzenia się,
nadziei i radości. Po długich zimowych wieczorach tęsknimy
do ciepła, słońca, spacerów na
świeżym powietrza, no i oczywiście do wielu smakołyków,
które pojawią się na naszym
stole. W mojej rodzinie królują
oczywiście jaja wielkanocne, żurek, pasztet z kurczaka,
mazurek i wielkanocna baba.
Kolorowe jajka są takie ładne i
radosne, że aż szkoda obierać
je ze skorupki. Bardzo lubię
przygotowywać święconkę, z
którą moja córka i ja idziemy
do kościoła.

ska, przygotowanie stołów
świątecznych mogłoby z powodzeniem rywalizować z
profesjonalnymi i to dobrymi
firmami kateringowymi.
Ostatecznie główne nagrody otrzymały ekipy sołectw:
Koślinka, Pietrzwałd, Sztumskie Pole, Sztumska Wieś, Gościszewo, Nowa Wieś, Kępino
oraz Niepubliczne Przedszkole
w Sztumie. Pozostałe drużyny
odebrały zestawy upominków.
Konkurs potraw wielkanocnych to nie tylko rywalizacja,
okazja do wymiany kulinarDziewczęta z Gimnazjum nr 1 w Sztumie zadebiutowały w konkursie.

Upominki odbierają: Barbara Richert, Krystyna Jankowska i Mirosława
Szpalerska.

Dodatkowa nagroda dla wszystkich - występ Powiślan.

16
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Sztumski Bieg Solidarności
Trwają przygotowania do XX Sztumskiego Biegu Solidarności. Będzie to impreza jubileuszowa,
więc i osoby zaangażowane w imprezę robią wszystko, aby nadać jej szczególną oprawę.
Zgodnie z porozumie niem, głównym organizatorem biegu jest Ludowy Klub
Sportowy Zantyr. U prezesa
Ryszarda Mazerskiego zbiegają się nitki wszystkich poczynań. Pomaga mu Komitet
Organizacyjny, któremu prze-

wodniczy burmistrz Leszek
Tabor. Głównym zadaniem
komitetu jest zapewnienie
współpracy wielu służb, aby
uczestnicy, czyli sportowcy i
kibice, czuli, że zrobiono dla
nich wszystko, aby bezpiecznie mogli biegać i dobrze się

przy tym bawić. Bardzo ważną
sprawą było zapewnienie
odpowiednich środków finansowych.
Te g o ro c z ny b i e g j e s t
szczególny, ponieważ to już
XX edycja, zbiegajaca się z 30
rocznicą Sierpnia 80. W taki

Ubiegłoroczna impreza była sukcesem sportowym i organizacyjnym.

Wyróżnienie
dla burmistrza
Rada Wojewódzka Pomorskiego Zrzeszenia LZS przyznała burmistrzowi Leszkowi Taborowi wyróżnienie w
konkursie „Przyjaciele sportu
wiejskiego LZS”. „Za wielką
życzliwość dla działalności
Ludowych Zespołów Sportowych oraz zaangażowanie w
rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenia
miasta i gminy” – czytamy w
uzasadnieniu.

Zawieś oko (kamery)...
Młodzieżowa Rada Gminy
w Sztumie oraz Miasto i Gmina
Sztum ogłaszają konkurs filmowy pod hasłem: „Jest w Sztumie
na czym oko (kamery) zawiesić”.
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz
osoby do 25 roku życia, które
nadeślą organizatorom film (3-5
minut), w ciekawej artystycznie

formie, popularyzujący miasto i
gminę Sztum.
Termin dostarczania prac 25 czerwca 2010. Filmy oceni
jury powołane przez organizatorów i przyzna nagrody wartości
500, 300, 250 zł w każdej z trzech
kategorii: gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i osób dorosłych.
Wręczenie nastąpi podczas
Dni Ziemi Sztumskiej we wrze-

festynowo-sportowy sposób
mieszkańcy ziemi sztumskiej
i sztumski samorząd chcą
uczcić wydarzenia, które w
konsekwencji przyczyniły się
do upadku Europy, podzielonej na zwalczające się obozy
oraz demokratyzacji Polski.
Trasa biegu będzie taka
sama, jak w ubiegłym (modernizacja bulwaru wyklucza
odcinki nad Jeziorem Sztumskim). Bieg główny to 6 pętli
po 1 km od Urzędu Miasta
i Gminy do hotelu Baster i
Ronda pod Dębami. Razem tylko, albo aż - 6 km. Nowością
będzie marsz Nordic Walking,
coraz popularniejszy wśród
naszych mieszkańców. Bieg
główny tradycyjnie poprzedzi
rywalizacja dzieci i młodzieży.
Więcej informacji na stronie
www.lkszantyr.pl.
Głównym miejscem imprez y będzie teren pr z y
magistracie. Organizatorzy
zapewnią zaplecze gastronomiczne i rozrywkę. Już teraz
zachęcamy mieszk ańców
do zaplanowania weekendu
na początku maja tak, aby
uczestniczyć w biegu lub kibicować uczestnikom.
Sprawdziła się nowa formuła tej imprezy. Także w
tym roku zaproszono zagranicznych biegaczy, w tym
z Niemiec, Francji i Litwy.
Zapowiada się dobra zabawa.
W taki rodzinno-piknikowo-sportowy sposób uczcimy
tak ważne, historyczne wydarzenia z Sierpnia 80.
śniu. Jury wybierze także prace konkursowe, które zostaną
zaprezentowane na stronie
internetowej www.sztum.pl. Od
1 lipca do 10 września internauci
będą mogli brać udział w plebiscycie na swój ulubiony film.
Jego autor otrzyma nagrodę
wartości 500 zł.
Szczegółowy regulamin
konkursu i karta zgłoszenia
znajduje się na stronie www.
sztum.pl.
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