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Barlewice, Biała Góra, ul. Domańskiego, Czernin, Gościszewo,
Gronajny, Kępina, Koślinka, Koniecwałd, Nowa Wieś, Piekło, Parowy,
Pietrzwałd, Postolin, Sztumskie Pole, Sztumska Wieś, Uśnice, Zajezierze

Spotkanie Noworoczne Burmistrza Sztumu oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej
drugą osobą uhonorowaną w ten sposób,
pierwszy medal otrzymał prof. Marian Szarmach podczas swojego jubileuszu z okazji
70 urodzin i 45 lat pracy, który obchodził 15
stycznia br.
Tradycyjnie Toast Noworoczny wygłosił Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie pan
Czesław Oleksiak życząc nie tylko zgroma-

dzonym ale i wszystkim mieszkańcom naszej
gminy, aby rok 2010 był rokiem wszelkiej pomyślności oraz realizacji planów.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pinsy ze Znakiem Rodła jako zaproszenie do
udziału w uroczystościach związanych z 90
rocznicą Plebiscytu na Powiślu, które zaplanowano na 9 maja i 11 lipca br.

Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy
22 stycznia br. w salach sztumskiego zamku
odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne. Na zaproszenie Burmistrza Sztumu Lesz- Zaproszeni goście
ka Tabora oraz Przewodniczącego Rady
Miejskiej Czesława Oleksiaka w spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele lokalnego biznesu, przedsiębiorcy, radni Miasta i Gminy
Sztum, sołtysi, działacze kultury i sportu,
reprezentanci organizacji pozarządowych,
dyrektorzy gminnych szkół i przedszkoli, duchowieństwo, dyrektorzy gminnych instytucji oraz przedstawiciele władz gmin realizujących ze Sztumem wspólne projekty.
Spotkanie rozpoczął burmistrz Sztumu podsumowując 2009 rok jako ostatni rok przygotowań największych gminnych inwestycji. Burmistrz szczególnie podkreślił zasługi
Wicemarszałka Województwa Pomorskiego
pana Leszka Czarnobaja, który wspierał
gminę Sztum w staraniach o unijne dofinansowanie najważniejszych inwestycji. Za
swoje zasługi otrzymał ustanowiony przez
Radę Miejską w Sztumie medal „Zasłużony
dla Ziemi Sztumskiej”. Wicemarszałek jest Wręczenie medalu panu Leszkowi Czarnobajowi - Wicemarszałkowi woj. Pomorskiego
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„Budżet gminy w pigułce” Waldemara Fierka - Przewodniczącego
Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Rady Miejskiej w Sztumie
Na taki budżet mieszkańcy Sztumu i wszystkich sołectw czekali od lat. Sądzę, że jest to efekt przykładnej współpracy Rady Gminy z Burmistrzem i v-ce
vers. Zaplanowane na 2010 r. dochody to kwota
42.609.334 zł, a wydatki 61.219.845 zł. Deficyt w wysokości 18.610.511 zostanie sfinansowany kredytem
6.430.000 zł. oraz własnymi środkami, które gmina
zaoszczędziła w latach poprzednich - 12.180.511 zł.
Na 2010 rok zaplanowano 25 zadań inwestycyjnych
o łącznej wartości 23.168.726 zł, co stanowi 37,90%
wydatków ogółem.
Główne wydatki majątkowe to:
1. Rewitalizacja Centrum Sztumu - 10.067.428 zł.
2. Kanalizacja Sztumskiego Pola - 7.470.185 zł.
3.Termomodernizacja obiektów gminnych
4.467.886 zł (2.5. Czernin i Gościszewo oraz Publiczne
Przedszkole Nr 1 w Sztumie).
Tak ogromne wydatki na realizację w/w zadań wiążą się z zadłużeniem Gminy. Planowane zadłużenie
6.430.000 zł na koniec 2010 r. stanowi tylko 13,5% planowanych dochodów. Polskie prawo dopuszcza maksymalne zadłużenie do 60% dochodów. Widać

z tego jasno, że możemy czuć się bezpiecznie mając
tak niskie zadłużenie dozwolone prawem. Zapewne
bardzo wiele gmin i miast marzy o tak komfortowej
sytuacji finansowej.
Niepokój radnych oraz mieszkańców budzi stan dróg
gminnych oraz mieszkań komunalnych. Być może
środki finansowe przekazywane na ten cel są mniejsze
niż oczekiwania, ale i tu widać postęp.
Dla porównania:
1.Wydatkowane środki na bieżące utrzymanie dróg
gminnych:
- rok 2008 - 651.915 zł.
- rok 2009 - 891.036 zł.
- rok 2010 (planowane) - 1.085.000 zł.
Ponadto gmina kwotą 540 tys. zł. wsparła powiat
w planowanych na 2010 rok remontach ul. Reja i Lipowej.
2.Remonty mieszkań komunalnych
- rok 2008 - 388.315 zł.
- rok 2009 - 516.117 zł.
- rok 2010 (planowane) - 553.400 zł.

Wieloletnie zadanie inwestycyjne o łącznej wartości
25.122.993 zł do 2012 r. odmieni oblicze Centrum
Sztumu tj. Plac Wolności wraz z przyległymi ulicami
oraz bulwar nad Jeziorem Sztumskim.
Radni kierując się zasadą solidarności środowisk wiejskich oraz mieszkańców miasta zaplanowali znaczne
wydatki w poszczególnych sołectwach. Po raz pierwszy władze sołeckie miały przyznane przez radnych
fundusze sołeckie, które decyzją zebrań wiejskich
przeznaczono na wiele ważnych dla mieszkańców
sołectw spraw.
Jako wieloletni Przewodniczący Komisji Finansów
mam satysfakcję, że wieloletnia praca radnych, mądra polityka Burmistrza, wypracowana dobra sytuacja finansowa gminy umożliwiły pozyskanie bardzo
dużych środków z Unii Europejskiej, które pomnożą
nasze złotówki z podatków.
Waldemar Fierek

Sztumska Oświata - rozmowa z Przewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej
w Sztumie Krzysztofem Cioskiem
Panie Przewodniczący, jakie jest znaczenie oświaty
dla sztumskiego samorządu?
Bardzo duże. Jest to powszechna usługa publiczna,
z której korzysta każda rodzina. Dobra edukacja jest
szansą na zdobycie odpowiedniego wykształcenia
i zawodu. Prawie 50% budżetu gminy przeznaczamy
na oświatę.
To bardzo dużo, a konkretnie?
Na utrzymanie 4 przedszkoli, 5 szkół podstawowych
oraz 2 gimnazjów. W przedszkolach jest 497 dzieci,
a w szkołach 1717 uczniów. Gmina finansuje dowozy
dzieci do szkół. Dziennie autokary pokonują setki kilometrów. W każdej placówce oświatowej są stołówki,
a więc dożywianie dzieci, często bezpłatne. W oświacie pracuje 184 nauczycieli oraz 93 pracowników administracji i obsługi.
Na co mogą liczyć uczniowie i rodzice?
Bardzo duży nacisk, jako Komisja Oświaty kładliśmy
na poprawę warunków nauki. Pierwszym bardzo widocznym efektem była modernizacja gimnazjum
w Sztumie, budowa hali sportowej.
Generalnie warunki w naszych placówkach są dobre,
ale w wyniku decyzji radnych jeszcze się poprawią.
Mam dobre wiadomości dla uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy wielokrotnie zgłaszali różne
wnioski dotyczące remontów. W budżecie na 2010
rok zarezerwowano środki na termomodernizację
przedszkola Kubusia Puchatka w Sztumie, szkoły
w Czerninie i Gościszewie. W Nowej Wsi planujemy
zmodernizować boisko i place przy szkole, a w Szkole
Podstawowej Nr 2 przyszkolne boiska na bardziej bezpieczne. Ponadto w Czerninie i Gościszewie w ramach

programu rządowego wykonamy dwa duże place zabaw.
A przedszkole na Słonecznej Górce?
W tym przedszkolu bardzo dobrze sprawdza się formuła niepublicznego przedszkola. Energiczna Pani
Dyrektor realizuje wszystkie warunki umowy, jaką podpisała z gminą. Bardzo się cieszę, że przeprowadzono
tam remonty i inwestycje, które odmieniły tą placówkę. Nie sprawdziły się obawy niektórych rodziców, że
przekształcenie tego przedszkola na niepubliczne pogorszy pracę tej placówki i ograniczy z powodu zbyt
wysokich opłat dostępność dla zwykłej rodziny.
Rodzice narzekają jednak, że miejsc w przedszkolach jest zbyt mało
Popyt na miejsca jest duży. Świadczy to o tym, że rodzice dostrzegają wielkie znaczenie edukacji przedszkolnej w rozwoju dziecka. Staramy się zrobić wszystko na
miarę możliwości, aby tych miejsc było jak najwięcej.
Wzrosła liczba miejsc w przedszkolach. Ponadto dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej powstaną
dodatkowe oddziały przedszkolne w 5 wsiach, bardzo
dobrze wyposażone. Cieszę się bardzo, że tak duże
jest zainteresowanie rodziców ze środowisk wiejskich
posyłaniem dzieci do tych oddziałów.
Liczba miejsc w przedszkolach zwiększy się radykalnie
jak rząd wprowadzi reformę i 6-latki pójdą do szkół.
Czy gmina stara się pozyskać środki z Unii Europejskiej na wsparcie naszej oświaty?
Wspomniałem o tych oddziałach przedszkolnych.
Ponadto gmina w ramach programu „Równy start
w przyszłość” otrzymła 1 mln zł. na organizację zajęć
pozalekcyjnych w szkołach, szczególnie tych, które

mogą rozwijać zainteresowania politechniczne dzieci. Zainteresowanie rodziców było tak duże ze względu na ciekawą ofertę, że po raz pierwszy spotkałem
się z skargami na brak miejsc.
Także na wymienione wcześniej inwestycje gmina
złożyła wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Miejsko- Gminny Zespół Oświaty pełniący obsługę
administracyjno- księgową szkół oraz same szkoły,
przedszkola pozyskują wiele środków pozabudżetowych na działalność placówek. To wielki sukces.
Z Pana wypowiedzi przebija zadowolenie
W sztumskiej oświacie jest jeszcze wiele problemów
i potrzeb. Jednym z nich są dosyć niskie, mimo
znacznego wzrostu w ostatnim czasie, wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi.
W wielu rodzinach jest potrzebna pomoc socjalna
i wsparcie wychowawcze. Słabość tych rodzin odbija się niekorzystnie na losach dzieci.
Patrząc jednak obiektywnie sztumski samorząd dba
o oświatę. Komisja Oświaty spotyka się systematycznie z dyrektorami. Ponadto bardzo aktywny jest
Związek Nauczycielstwa Polskiego. Planowane inwestycje przyniosą jakościowe zmiany w wielu naszych
szkołach i przedszkolach. Chcę podkreślić, że dzięki
bardzo dobrej współpracy z Zakładem Karnym, osadzeni wykonują wiele ważnych, bieżących remontów.
Cieszę się bardzo z możliwości zwiększenia w przyszłości liczby miejsc w przedszkolach. Wiele zależy
jednak od samych rodziców i uczniów. Liczę na to, że
dążenie do uzyskania jak najlepszych wyników, solidnej nauki będzie coraz powszechniejsze.

Biogazownia na komisji
25 stycznia na posiedzeniu komisji Wsi i Rolnictwa
pod przewodnictwem radnego Andrzeja Babieczko
inwestorzy przedstawili radnym propozycję budowy
dużej biogazowni w Czerninie o mocy 1,7 megawata.
Razem z inwestorami przybyli ich eksperci oraz właściciel fermy prosiąt w Czerninie.
Goście zaprezentowali radnym szczegóły technologiczne urządzenia, którego zdaniem jest wykorzystywanie odpadów ograniczonych do produkcji energii
elektrycznej.
Propozycja inwestorów wywołała bardzo ożywioną
dyskusję, ponieważ proponowana duża biogazownia
budzi wiele wątpliwości i kontrowersji.
Najwięcej wątpliwości i uwag dotyczyło uciążliwości
odorowej odpadów ograniczonych, które w ilości prawie 100 tys. ton rocznie muszą być przewiezione do
biogazowni transportem samochodowym. Ponadto
w założeniach dla tej biogazowni przyjmuje się wykorzystanie 25 tys. ton gnojowicy z fermy prosiąt
w Czerninie. Obecna produkcja wynosi zgodnie z pozwoleniem 13 tys. ton, więc nie ma wątpliwości, iż
z budową biogazowni o mocy 1,7 MG wiąże się z ko-

niecznością rozbudowy fermy w Czerninie. Obecny
na posiedzeniu komisji właściciel czernińskiej fermy,
pytany przez sołtysa Czernina Kazimierza Barańskiego o tę kwestię nie zaprzeczył. W gminie złożono
zresztą wcześniej wniosek o wydanie zezwolenia na
rozbudowę fermy do 220 tys. prosiąt oraz 80 tys. ton
gnojowicy, a więc pięciokrotnie większą niż obecna.
Został on jednak na razie wycofany.
Inwestorzy zostali poinformowani przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Czesława Oleksiaka o stanowisku Rady Miejskiej z dnia 28 października 2008
roku. Zostało owo podjęte po zapoznaniu się z wynikami społecznych konsultacji. Po zapoznaniu się ze
stanowiskami rad sołeckich radni w swym stanowisku wyrazili sprzeciw wobec planów rozbudowy fermy w Czerninie oraz budowy biogazowni o mocy 1,7
MG. Gmina już w 2005 roku zobowiązała właścicieli
fermy do budowy biogazowni, bo to najlepszy sposób na utylizację gnojowicy, ale małej dostosowanej
wielkością do obecnej fermy.
Czernin ze względu na dużą liczbę mieszkańców oraz
bliskość Sztumu i innych miejscowości nie jest z punk-

tu widzenia interesów mieszkańców i gminy dobrym
miejscem do budowy dużej biogazowni. Kłopoty
i problemy wynikające z uciążliwości tego urządzenia, a szczególnie transportu odpadów będą w przyszłości dużo większe niż korzyści wynikające z jego
wybudowania. Gmina Sztum nigdy w swoich planach nie zakładała budowy dużej fermy w Czerninie
oraz budowy urządzeń, które zwiększą jeszcze bardziej uciążliwy przez Sztum oraz inne miejscowości,
transport sfermentowanych odpadów organicznych.
Długofalowo Gmina straci dużo dochodów i miejsc
pracy z powodu utraty atrakcyjności dla rozwoju budownictwa, turystyki.
Nie można jednocześnie planować rozwoju turystycznego poprzez rewitalizację Centrum Sztumu,
modernizacją bulwaru nad Jeziorem Sztumskim
zagospodarowanie zamku na centrum hotelowokonferencyjne, budową przystani jachtowej w Białej
Górze, a jednocześnie przeprowadzać tak uciążliwe
odorowo inwestycje.
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Fundusz sołecki
Od kilkunastu lat sołtysi, mieszkańcy wsi, radni z całe- Sołectwa gminy Sztum w roku 2010 mają do dyspozycji kwoty:
go kraju zabiegali o utworzenie funduszu sołeckiego.
W roku ubiegłym została zatwierdzona ustawa, która
daje taką możliwość. Rada Miejska w Sztumie uchwałą 1
Barlewice
12.200,00 zł
10 Nowa Wieś
nr XXXVII/272/09 w dniu 29 maja 2009 roku wyraziła
zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku
2
Biała Góra
10.000,00 zł
11 Piekło
2010.
Fundusz ten jest szansą na to, że sołectwa za jego pośrednictwem będą wspierać lokalne przedsięwzięcia 3
ul. Domańskiego
6.257,00 zł
12 Parowy
oraz inicjatywy swoich mieszkańców.
Do 30 września 2009 r. władze sołeckie Gminy Sztum
22.509,00 zł
Czernin
13 Pietrzwałd
przekazały do Burmistrza wnioski z zebrań wiejskich 4
w celu uwzględnienia Funduszu Sołeckiego w projekcie budżetu gminy na rok 2010. Zadania te zostały uję- 5
22.150,00 zł
Gościszewo
14 Postolin
te w budżecie.
Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację tych zaGronajny
8.800,00 zł
15 Sztumskie Pole
dań gminy, które będą służyły poprawie życia miesz- 6
kańców danego sołectwa. Najwięcej środków mieszkańcy sołectw przeznaczyli na:
7
Kępina
7.200,00 z
16 Sztumska Wieś
- zakup urządzeń w celu wyposażenia placów zabaw
dla dzieci,
8
Koślinka
7.700,00 zł
17 Uśnice
- zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego,
- remont dróg gminnych,
- zakup i ustawienie wiat przystankowych,
9
Koniecwałd
15.710,00 zł
18 Zajezierze
- remont świetlic,
- remont remiz OSP.

Środki pozyskane z UE

Rok 2009 był niezwykle pracowity dla zespołów opracowujących wnioski o dofinansowanie gminnych
inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Na bieżąco
informowaliśmy o postępach prac na www.sztum.pl
i w prasie lokalnej. W przypadku niektórych zwracaliśmy się do mieszkańców z prośbą o wyrażenie poparcia dla gminnych projektów, co wzmacniało szansę
uzyskania dofinansowania. Tak było np. w projektach
turystycznych.
Pierwszy sukces to uzyskanie 1,6 mln zł dofinansowania do budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Żeromskiego w Sztumie i części Sztumskiego Pola. Zaplanowano
umożliwienie przyłączenia do kanalizacji dla 65 odbiorców. Rozpoczęcie prac powinno nastąpić wiosną,
a zakończenie w listopadzie br. Pod koniec ubiegłego
roku okazało się, że udało się pozyskać dofinansowanie także na II etap budowy kanalizacji w Sztumskim
Polu, w ramach tej inwestycji możliwość przyłączenia
do kanalizacji uzyska kolejnych 39 odbiorców, więc
104 odbiorców (w tym 22 podmioty gospodarcze) będzie mogło podłączyć się do kanalizacji dzięki realizacji obu projektów.
Sukcesem zakończyło się też wielomiesięczne staranie o środki z UE na 2 największe projekty dotyczące
zagospodarowania centrum miasta oraz bulwaru nad
Jeziorem Sztumskim. Pierwszy projekt będzie obejmował wymianę nawierzchni placu Wolności i ulic przyległych, wymianę oświetlenia drogowego, budowę
parkingów. Na pl. Wolności pojawi się piękna fontanna
oraz stylowe ławeczki i zieleń. W ramach tego projektu
gmina pozyskała też środki na remont dachu na kościele poewangelickim na rynku, roboty rozpoczną się
jeszcze w tym roku. Inny ciekawy element projektu
dot. rewitalizacji centrum Sztumu to działania, które
przeprowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla swoich klientów z tego obszaru. Będą to
szkolenia zawodowe dla 24 osób, które będą chciały
wrócić na rynek pracy. Aby ułatwić zainteresowanym
udział w szkoleniu, MGOPS zorganizuje opiekę dla ich
dzieci. Ciekawą ofertą będą również profilaktyczne kolonie letnie dla ok. 19- osobowej grupy dzieci wieku od
6 do 15 lat. Ponadto zaplanowano spotkania z doradcą
zawodowym i psychologiem, spotkania w kafejce internetowej dla dzieci oraz rodzinny piknik.
Początki realizacji kolejnego projektu turystycznego
mieszkańcy mogli zauważyć na bulwarze nad J. Sztumskim. Prace rozpoczęto od wycinki drzew i demontażu
nawierzchni oraz mostku przy torach kolejowych. Docelowo bulwar stanie się atrakcyjnym ciągiem pieszorowerowym z licznymi miejscami wypoczynku i rekreacji. Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Sztumie,
w którym wielu z nas szuka wytchnienia, spaceruje lub
uprawia sport. Na bulwarze zostanie zmieniona nawierzchnia, nasadzona nowa zieleń i pojawią się elementy małej architektury: ławki, kosze, lampy, pojawią
się nowe place zabaw, skate park, boiska do gry. W ra-

mach tego projektu powstanie ponadto 150-km trasa
rowerowa, 14 punktów wypoczynkowych, 2 punkty
informacji turystycznej w Dzierzgoniu i Prabutach.
Sztum zyska więc piękne miejsce wypoczynku, tak
długo przez nas wszystkich oczekiwane. Mieszkańcy
Sztumu i odwiedzający nas turyści będą mogli odpoczywać w pięknym otoczeniu Jeziora Sztumskiego.
Także plaża będzie bardziej przyjazna, dzięki czemu
jeszcze więcej osób będzie z niej korzystało. Inwestycja
jest dofinansowana w 60% z budżetu Unii Europejskiej
i powinna zakończyć się w 2011 r.

Kolejnym staraniem o dofinansowanie był wniosek
dotyczący modernizacji i rozbudowy budynku kina
w celu utworzenia centrum kulturalno-edukacyjnego
w Sztumie. Wniosek przeszedł pomyślnie wszystkie
etapy oceny, jednak z uwagi na ograniczone środki finansowe nie został wybrany do dofinansowania
przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Mimo to, 23
stycznia 2010 r. ogłoszono przetarg na realizację ww.
inwestycji ze środków własnych. 2 marca upływa termin składania ofert. Inwestycja powinna zakończyć się
po 18 miesiącach od podpisania umowy z wykonawcą
robót.
Ostatni wniosek przygotowany w 2009 r. dotyczył termomodernizacji budynków Przedszkola im. Kubusia
Puchatka w Sztumie i Zespołu Szkól w Barlewiczkach.
Wniosek przeszedł już ocenę formalną i obecnie oceniana jest jego wykonalność techniczna i finansowa.
Wartość projektu: 3,1 mln zł, wnioskowane dofinansowanie: 2,3 mln zł.
Gmina Sztum wspiera finansowo również realizację
projektów Powiatu Sztumskiego. Oprócz dofinansowania remontu ulic Lipowej i Reja, gmina zakupi wyposażenie dla 2 pracowni logistyczno-magazynowych
i 1 laboratorium językowego dla Zespołu Szkół w Sztumie oraz wyposażenie 2 laboratoriów językowych,
1 pracowni gastronomicznej oraz 1 pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) w Zespole Szkół
Zawodowych w Barlewiczkach. Wartość kosztorysowa
wyposażenia to 549.774 zł

14.338,00 zł
12.000,00 zł
6.000,00 zł
8.130,00 zł
20.078,00 zł
16.500,00 zł
14.300,00 zł
12.267,00 zł
9.900,00 zł

Euro na rozwój terenów wiejskich
Od kilku lat władze samorządowe udzielają szerokiej
pomocy w rozbudowie infrastruktury na terenie wiejskim. Pozyskaliśmy środki finansowe z Programu Odnowy Wsi m.in. na wykonanie kawiarenki internetowej
w Nowej Wsi, na remonty świetlic w Koślince, Sztumskim Polu, Gronajnach, remont szatni i boiska sportowego w Postolinie. W roku ubiegłym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rozpoczęto prace
polegające na budowie szatni sportowej w Czerninie,
remoncie szatni w Gościszewie. W tych miejscowościach również zostanie przeprowadzony remont boisk.
Prace te zostaną zakończone w I półroczu br.
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
w Gdańsku uznał, że zadania te zasługują na dofinansowanie, ponieważ prowadzą one do integracji mieszkańców, aktywizują do wspólnego działania oraz mobilizują do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Koszt realizacji tych zadań wyniósł ponad 584.000 zł,
a przyznana pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich 360.000 zł.

Młodzieżowa Rada Gminy Sztum
Pierwsza inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Gminy Sztum odbyła się 11 grudnia 2009 roku w sali nr
33 Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie. Porządek obrad
sesji obejmował przede wszystkim wybór Prezydium
Młodzieżowej Rady Gminy Sztum, w skład którego
wchodzi Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący
oraz Sekretarz.
Po otwarciu sesji i wręczeniu zaświadczeń o wyborze
na radnego, a także drobnych upominków ufundowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Leszka
Tabora oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie Czesława Oleksiaka, Młodzieżowa Rada Gminy
przystąpiła do wyboru Przewodniczącego Rady.
W wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego
przez Komisję Skrutacyjną, składającą się z radnych
Młodzieżowej Rady na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Sztum kadencji 2009-2011 wybrano
radną Dominikę Kapuścińską – uczennicę klasy II B
Zespołu Szkół w Czerninie. Wiceprzewodniczącym
został radny Dawid Marcinkowski – uczeń klasy III
C, a Sekretarzem - radna Kamila Paluch – uczennica
klasy II F - oboje z Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II
w Sztumie. Na sesji radni Młodzieżowej Rady Gminy
Sztum podjęli uchwały o wyborze Prezydium Rady.
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Największa inwestycja w Sztumie rozpoczęta
Miasto i Gmina Sztum w październiku 2009r. rozpoczęła realizację najważniejszej inwestycji w Sztumie.
Modernizacja istniejącego bulwaru nad Jeziorem
Sztumskim oraz przebudowa centrum miasta ma
stworzyć mieszkańcom piękne i przyjazne miejsce
odpoczynku i relaksu.
Celem inwestycji jest uporządkowanie ciągów komunikacji pieszej i rowerowej oraz uatrakcyjnienie
rekreacji poprzez wykonanie kolejnych miejsc wypoczynku i wzbogacenie ich nową zielenią parkową.
Przewidziano także wiele miejsc dla dzieci i młodzieży:
place zabaw, boiska oraz teren dla rolkarzy. Inwestycja, nawiązując do historycznego charakteru naszego
miasta, obejmuje także przebudowę chodników i ulic
w centrum. Zakłada wykonanie ich z kostki brukowej granitowej i płyt granitowych. Zostanie również

wymienione oświetlenie uliczne. Elementy małej architektury zwiększą atrakcyjność terenu nie tylko dla
mieszkańców, ale także dla turystów.
Utrudnienia komunikacyjne są nierozłącznym elementem realizacji przebudowy miasta, jednakże
efekt końcowy wynagrodzi mieszkańcom ten trudny
okres.
W kolejnych miesiącach, zamontowana zostanie konstrukcja mostku przy torach kolejowych oraz rozpocznie się wymiana nawierzchni od mostku w stronę
plaży. Głębokie wykopy można będzie napotkać przy
plaży, gdzie rozpocznie się układanie kanalizacji deszczowej. Jednocześnie prace budowlane prowadzone
będą od strony jeziora Barlewickiego, po drugiej stronie ul. Jagiełły. Powstaną nowe miejsca parkingowe
oraz nastąpi układanie kanalizacji deszczowej.

Nowa infrastruktura ul. Spokojnej
Miasto i Gmina Sztum zakończyła i oddała do użytku
nową drogę, a Uchwałą Rady Miasta z dnia 23.09.2009
roku odcinek łączący ulice Kopernika i Czarnieckiego
z ulicą Kochanowskiego otrzymał nazwę ulicy Spokojnej.
W ramach inwestycji wybudowano wodociąg o długości 593 mb, zasilający nowe budynki mieszkalne,
powstała kanalizacja sanitarna o długości 264 mb
wraz z przepompownią ścieków, kanalizacja deszczowa o długości 417 mb wraz z komorami drenażowymi, które będą pełniły funkcję zbiornika wód deszczowych. Wody opadowe magazynowane w zbiorniku
retencyjnym zostaną wykorzystane do pielęgnacji
i konserwacji terenów zielonych na terenie powstającego osiedla, jak również miejskich terenów zielonych.
Nowy odcinek drogi wyposażony w szerokie chodniki
po obu stronach, ścieżkę rowerową, miejsca parkingowe wzdłuż drogi oraz nowoczesne oświetlenie będzie
na pewno służył nie tylko mieszkańcom powstałego
budynku. Miasto w ten sposób zyskało nowe i bardzo
dobre połączenie komunikacyjne części północnej
z centrum.

Remont i wyposażenie świetlicy
wiejskiej w Sztumskiej Wsi
W minionym roku Sztumskie Centrum Kultury pozyskało środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi” na realizację projektu: Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sztumskiej Wsi.
Umowę o dofinansowaniu projektu podpisaliśmy
7 sierpnia 2009 r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Malborku. Całość inwestycji została oszacowana na 200.538,65 zł, dofinansowanie ze środków
PROW o wysokości 75% kosztów kwalifikowanych
operacji wyniosło (wg podpisanej umowy) 123.281.00
zł.
Wszystkie prace związane z remontem zakończyły się
w grudniu 2009 r., a uroczyste oddanie obiektu do
użytku planowane jest na początek lutego 2010 r.

Nowe rondo w Sztumie
Ulica Spokojna

Budowa chodnika na Zajezierzu
Bardzo duże natężenie ruchu samochodowego na
drodze prowadzącej ze Sztumu w kierunku Cmentarza Komunalnego na Zajezierzu spowodowało
podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa osób pieszych, korzystających z tej drogi.
Władze samorządowe miasta i gminy podjęły decyzję
o budowie chodnika wzdłuż drogi na długości 610
m. Dokonano podziałów geodezyjnych, wykupiono

grunty pod tę inwestycję i w roku ubiegłym za kwotę 170 tys. zł wybudowano chodnik. Korzysta z niego
wiele osób, nie tylko odwiedzających groby bliskich
na cmentarzu, ale również spora grupa spacerowiczów. Realizacja tej inwestycji znacznie poprawiła
bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a szczególnie
bezpieczeństwo pieszych.

Remont ul. Nowowiejskiego, Reja
i Lipowej

Remont drogi Czernin – Górki

W związku z podjęciem przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego
pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 - 2011” władze samorządowe miasta
i gminy oraz powiatu sztumskiego podjęły decyzję
o przystąpieniu do tego programu. W roku ubiegłym
za kwotę 500 tys. zł wyremontowano ul. Nowowiejskiego. Dodatkowo gmina przeprowadził remont
jezdni i chodników oraz wykonała miejsca parkingowe na drodze dojazdowej do Zakładu Karnego.
Powstanie nowych miejsc parkingowych przyczyniło
się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Z miejsc tych korzystają przede wszystkim pacjenci
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Życie”.
W roku bieżącym w ramach tego programu zaplanowano w Sztumie modernizację dwóch ulic: Reja i Lipowej. Rada Miejska uznając, że ten remont jest konieczny, wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej
jako wkład partnerski w realizację projektu. Kwota dotacji wyniesie do 25% wartości przetargowej remontu
ul. Reja oraz do 50% wartości przetargowej remontu
ul. Lipowej. Łącznie wartość dotacji nie może przekroczyć 450.000 zł. Inwestycja ta winna w znacznym
stopniu przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, głównie pieszych – szczególnie
dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 2
w Sztumie.

Odcinek bulwaru przy ulicy Baczyńskiego

Samorząd sztumski już w roku 2002 rozpoczął starania o remont drogi wojewódzkiej nr 517 na odcinku
Sztum - Górki. Zły stan techniczny nawierzchni, wąska
jezdnia, drzewa rosnące w pasie drogowym stwarzały
poważne zagrożenie w ruchu drogowym. Dodatkowo
wzmożony ruch, związany z rozbudową firm położonych przy tej trasie, utrudniał zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. Dlatego też wystąpiono
z wnioskiem do władz wojewódzkich o wpisanie tego
zadania do planów inwestycyjnych województwa.
Gmina partycypowała w kosztach przebudowy tej
drogi w wysokości 540.000 zł. W roku 2002 wyremontowano odcinek drogi w Czerninie pomiędzy ulicami
Donimirskich i Reymonta (udział gminy 100.000 zł).
W roku 2005 rozpoczęto prace nad dokumentacją
przebudowy odcinka Sztum - Czernin (udział gminy 40.000 zł). W roku 2008 wykonano remont tego
odcinka. Gmina partycypowała w kosztach inwestycji w wysokości 400.000 zł. W roku 2009 rozpoczęto
modernizację ostatniego odcinka tej ważnej drogi.
W I półroczu br. zostaną zakończone wszystkie prace
związane z budową ścieżki pieszo - rowerowej.

Gmina kończy przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulic Kochanowskiego, Mickiewicza i Baczyńskiego w formie ronda.
Podporządkowanie wszystkich wlotów, wprowadzenie ruchu okrężnego oraz rozdzielenie przeciwnych
kierunków ruchu usprawni i podniesie bezpieczeństwo ruchu samochodowego, a przede wszystkim
zwiększy płynność i przepustowość ruchu tranzytowego w mieście. Wprowadzenie wysp przy wlotach
na rondo wymusi spowolnienie ruchu.
Dokumentacja obejmuje również przebudowę ul.
Mickiewicza od poczty aż po skrzyżowanie z ulicą
Osińskiego. Zakłada ona również poszerzenie pasa
pieszo-rowerowego po obu stronach całej ulicy
Mickiewicza, uporządkowanie zjazdów na pobliskie działki i posesje zlokalizowane wzdłuż drogi krajowej, gdyż ich nawierzchnia nie jest jednorodna. Zły
stan nawierzchni niekorzystnie wpływa również na
komfort jazdy i walory estetyczne obszarów, przez
które przebiega droga. W pasie drogowym ulicy występują nieliczne kolidujące z inwestycją zadrzewienia, które w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy
wyciąć.
Wzdłuż drogi krajowej projektuje się ścieżkę rowerową po obu stronach drogi o szerokości 2 m oraz chodnik o szerokości co najmniej 1.5 m. Zjazdy na posesje
wykonane będą z kostki granitowej. W chodniku będzie również zastosowany granit oddzielający część
przeznaczoną dla rowerów i pieszych. Nawiązując
do rewitalizacji Placu Wolności w centrum Sztumu,
wzdłuż drogi krajowej zlikwidowane będą ogrodzenia, wykonane będą nowe niewysokie granitowe
murki oporowe z wnękami na ławki. Zamontowane
zostanie nowe oświetlenie uliczne, a budynki zasilane do tej pory napowietrznie ze słupów oświetleniowych, otrzymają nowe przyłącza kablowe. Przebudowa ronda obejmie całą infrastrukturę podziemną,
łącznie z budową sieci kanalizacji deszczowej.
Obecnie trwają końcowe uzgodnienia projektanta
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
w Gdańsku. Dokumentacja niebawem umożliwi inwestorowi wystąpienie z wnioskiem do Wojewody
Pomorskiego o zezwolenie na realizację inwestycji
drogowej.
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Nowy teren rekreacyjny nad J. Sztumskim
Miasto i Gmina Sztum zaplanowało inwestycję, którą
jest zagospodarowanie terenu o powierzchni około
1,5 ha położonego w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Sztumskiego. Będzie ono kontynuacją modernizowanego bulwaru, a tym samym malowniczym
terenem rekreacyjno – wypoczynkowym dla mieszkańców i turystów.
Zagospodarowanie to zakłada wykonanie szeregu ciągów pieszych w postaci chodników z kostki brukowej oraz luźnych traktów pieszych
o nawierzchni żwirowej. W celu urozmaicenia terenu projektuje się wykonanie
placów zabaw dla dzieci i młodzieży oraz
obszarów wypoczynkowych o nawierzchni
piaskowej. Stworzone w ten sposób place
umożliwią organizację koncertów plenerowych. Spotkania rodzinne oraz wspólne
grillowanie będą odbywały się w altanach
ogrodowych, które zostaną wybudowane
na terenie bulwaru.
W centralnej, a jednocześnie najwyżej położonej części, zaprojektowano skwer rekreacyjny, stanowiący punkt widokowy na
jezioro i wschodnią część miasta.
Mając na celu zwiększenie funkcjonalności użytkowej terenu, przewidziano szereg
urządzeń oraz wyposażenie zaliczane do
elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, huśtawki oraz wielozadaniowe zestawy zabawowe. Atrakcją dla najmłodszych będzie urządzenie zabawowe
linowe, tzw. linarium.
Na całym terenie zespołu rekreacyjnego zaprojektowano zieleń ozdobną. Nie przewiduje się wycinki
drzew już istniejących, a nowe - dodatkowo urozmaicą całe przedsięwzięcie. Drzewa i krzewy będą wykazywały zróżnicowanie kolorystyczne na przestrzeni
roku. Dodatkową dekoracją będą krzewinki z rodziny
wrzosowatych o różnej wielkości i pokroju. Ze względu na dotychczasowe przeznaczenie terenu wykonany zostanie zupełnie nowy trawnik, aby zapewnić
prawidłowa wegetację roślin. Wzdłuż nabrzeżnej części terenu zlokalizowana jest ścieżka rowerowa, która
umożliwi komunikację rowerową terenu.

Modernizacja drogi w Nowej Wsi

Przedmiotowa inwestycja została przewidziana
w budżecie Miasta i Gminy Sztum w roku 2010.
WW pierwszym kwartale roku zaplanowano ogłoszenie przetargu, w celu zawarcia najkorzystniejszej
umowy z wykonawcą robót. W związku z tym rozpoczęcie prac przewiduje się już w drugim kwartale
2010 roku.

Mapa - Zajezierze
Wyposażenia terenu rekreacyjno-wypoczynkowego
1. Nawierzchnia żwirowa
2. Rzeźby
3. Wrzosy
4. Altany ogrodowe
5. Plac zabaw
6. Plac manewrowy
7. Zieleń
8. Ławki

dzenie o przysługującym prawie najmu i niezaleganiu
z płatnościami czynszu za najem od administratora
(druki wniosków można pobrać w Informacji Urzędu
Miasta i Gminy w Sztumie).
Koszty związane z przygotowaniem lokalu mieszkalnego, m.in. wyceny lokalu i zawarcia umowy notarialnej pokrywa najemca lokalu.
Koszt wyceny lokalu wynosi obecnie 439,20 zł, natomiast koszt zawarcia umowy notarialnej około 1.500
zł.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr
42 Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie lub telefonicznie
55 640 63 62.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Do końca 2012 roku osoby fizyczne, które są użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych
na cele mieszkaniowe, garażów lub pomieszczeń
przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, mogą
wystąpić z wnioskiem przekształcenia tego prawa
w prawo własności nieruchomości. Druki wniosków
można pobrać w informacji Urzędu Miasta i Gminy
w Sztumie.

W roku ubiegłym gmina zmodernizowała 1360 m
drogi w Nowej Wsi. Prowadzi ona od drogi Sztum Kwidzyn do osiedla domków jednorodzinnych oraz
użytków rolnych. Miała ona nawierzchnię nieutwardzoną – gruntową. Obecnie jest to droga wykonana z płyt drogowych wielootworowych typu YOMB.
Wartość zadania wyniosła 197.600 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego uznając, że
przedsięwzięcie wykonano prawidłowo, tym samym
zostało poprawione bezpieczeństwo w ruchu drogowym i dojazd do gruntów rolnych, przyznał gminie
dotację w wysokości 60.000 zł ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Pierwszy nowy blok osiedla
przy ul. Spokojnej

Bonifikaty przy kupnie mieszkania od gminy
Najemca przy kupnie mieszkania od gminy Sztum
może uzyskać 70% bonifikaty w przypadku kupna za
gotówkę, a w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży
na raty, 50% bonifikaty od wartości lokalu i udziału do
gruntu. Szczegółowe zasady sprzedaży lokali mieszkalnych zostały zawarte w Uchwale nr XXXIV/254/2009
z 20 marca 2009 r. Rady Miejskiej w Sztumie.
Podstawowe warunki i obowiązki najemcy ubiegającego się o kupno:
Tylko najemca może kupić najmowane mieszkanie.
Najemca nie może zalegać z płatnościami na rzecz
gminy Sztum i administratora.
Do wniosku o kupno mieszkania należy dołączyć kopię umowy najmu oraz uzyskać na wniosku potwier-
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Przypomina się, że w trosce o dobro każdego członka
naszej gminnej wspólnoty przypomina się, aby użytkownicy wieczyści sprawdzili czas trwania użytkowania wieczystego, na jaki zostało ono zawarte. Można
tego dokonać w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg
Wieczystych w Sztumie przy ul. Mickiewicza.

Sprzedaż sztumskiego zamku

Przedłużenie umowy dzierżawy

Dwa kolejne przetargi nieograniczone ofertowe na
sprzedaż zamku w Sztumie z przeznaczeniem na centrum hotelowo-konferencyjne, zakończyły się negatywnie.
Trwają przygotowania do kolejnej próby sprzedaży
zamku w drodze rokowań po drugim przetargu, zgodnie z art. 39 ustawy 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości.

W związku ze zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami, istnieje możliwość przedłużenia umowy dzierżawy na drodze bezprzetargowej, na grunty
przeznaczone pod ogrody przydomowe oraz części
nieruchomości, które zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego nie są przeznaczone na cele
publiczne lub na zadania własne gminy. Wydzierżawienie tych gruntów może nastąpić za uprzednią
zgody Rady Miejskiej w Sztumie w drodze uchwały.

Atrakcyjne i piękne tereny naszej okolicy doceniła
Spółdzielnia Mieszkaniowa „RENAWA” z Kwidzyna,
która w 2009 r. rozpoczęła budowę nowego osiedla
w Sztumie.
W ubiegłym roku został oddany do użytku pierwszy
z budynków planowanego osiedla, w którym znajduje się 80 mieszkań. Lokale są przestronne, funkcjonalne oraz przykuwające wzrok elewacje. Nowi
mieszkańcy są zadowoleni z ciepłych i przytulnych
mieszkań, w których już spędzili święta Bożego Narodzenia.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „RENAWA” z Kwidzyna zainteresowana jest dalszym inwestowaniem i rozwijaniem gospodarki mieszkaniowej na terenie Sztumu
i rozpoczęła budowę kolejnego budynku wielorodzinnego.

Przygotowania do rozpoczęcia realizacji budowy kanalizacji sanitarnej
w Sztumie i części Sztumskiego Pola
Mieszkańcy Sztumu przy ul. Polnej i Żeromskiego oraz części Sztumskiego Pola przy ul. Żeromskiego będą mogli wykonywać przyłącza
kanalizacyjne już podczas wykonywania prac
związanych z budową głównej sieci kanalizacyjnej. Jednakże odbiór nieczystości za pośrednictwem nowo wybudowanej sieci będzie możliwy
po ostatecznym zakończeniu robót, tj. na przełomie roku 2010/2011.
W tym celu Miasto i Gmina Sztum w dniu
14.12.2009r. ogłosiła przetarg na roboty budowlane dotyczące wykonania kanalizacji sanitarnej
w Sztumie przy ul. Polnej i Żeromskiego oraz
części Sztumskiego Pola przy ul. Żeromskiego
o łącznej długości 3,5 km. Rozpoczęcie prac zaplanowano na wiosnę 2010 roku - po wcześniejszym
podpisaniu stosownych umów z wykonawcą oraz
inspektorem nadzoru. Prace mają zostać zakończone na koniec roku 2010.
Inwestycja realizowana jest 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
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 20072013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura
podstawowa, Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura
ochrony środowiska”. Umowa o dofinansowaniu
projektu została zawarta pomiędzy Województwem Pomorskim a Miastem i Gminą Sztum dnia
02.11.2009r.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla byłej fermy tuczu
14 lipca 2009 r. została podpisana umowa z Projektowo-Doradczym Biurem Architektoniczno-Urbanistycznym „PROJPLAN” z Grudziądza na opracowanie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla byłej fermy tuczu w Czerninie. Koszt opracowania wyniesie 83.936 zł brutto. Przewidywany
termin realizacji umowy to wrzesień 2010. Obecnie
prace planistyczne są na etapie uzgadniania projektu
planu.

Sprawy społeczne
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Partnerzy zagraniczni uczcili z nami ważne rocznice
Rok 2009 upłynął pod znakiem kilku szczególnie
ważnych dla Polaków rocznic. W maju cała Polska obchodziła rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
oraz 5-lecie wstąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej.
W Sztumie z tej okazji odbył się XIX Międzynarodowy
Sztumski Bieg Solidarności pod hasłem „Od Konstytucji do Unii Europejskiej”. Było to wspaniałe, historyczne i wyjątkowe pod każdym względem święto
biegania. W imprezie wystartowała rekordowa liczba
ponad 700 uczestników, w biegu głównym na trasę
6600 m wyruszyło 202 biegaczy i 501 w biegach dla
dzieci. Frekwencja zaskoczyła organizatorów – zabrakło czipów w biegu głównym i medali w biegach
dla dzieci. W imprezie uczestniczyły delegacje miast
partnerskich Sztumu – z francuskiego Val de Reuil
(z merem tego miasta) i niemieckiego Ritterhude
z zastępcą burmistrza tego miasta. Bieg główny miał
silną obsadę, wystartowali: Moktar Behnari (Francja),
mistrz Europy w biegach przełajowych z 2005, w 2009
w Brukseli, czołowi biegacze z Ukrainy - Władimir Timoszow i Białorusi – Igor Zaworonuk, Abraham Yator z Kenii oraz czołowi polscy biegacze. Bieg główny
przebiegał bardzo emocjonująco, zakończył się niespodziewaną porażką mistrza Europy z 2005 - Moktara Behnari z Władimirem Timoszowem z Ukrainy.
Już dziś zapraszamy do udziału w tegorocznym jubileuszowym XX Sztumskim Biegu Solidarności.

przez sztumską młodzież szkolną symbolicznej czerwonej róży każdemu przybyłemu kombatantowi oraz
złożeniem pod pomnikiem kwiatów przez poszczególne delegacje. Potem przewidziano część kulturalno – artystyczną w salach sztumskiego zamku:
wykład historyczny p. Andrzeja Lubińskiego pt. „Sytuacja na Powiślu w ostatnich dniach pokoju i pierwszych dniach II wojny światowej” oraz występ grupy
teatralnej „Shuflada”. Na koniec kombatanci zostali
zaproszeni na uroczysty obiad z udziałem niemieckiej
delegacji.

Przemówienie Burmistrza Sztumu Leszka Tabora

Kombatanci podczas uroczystości obchodów 1 września
Uczestnicy Sztumskiego Biegu Solidarności

Uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem Rodła
Władze zaprzyjaźnionych miast
Niezwykle ważna uroczystość odbyła się w związku
z obchodami 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 1 września 2009 pod pomnikiem Rodła w Sztumie spotkali się zaproszeni przez władze Sztumu
kombatanci, członkowie ich rodzin, przedstawiciele
władz lokalnych, samorządowych, organizacje polityczne i społeczne oraz sztumska młodzież szkolna.
W uroczystościach wzięli udział także przedstawiciele władz partnerskiego miasta Ritterhude z Niemiec
oraz młodzież z tego miasta. Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum Leszek Tabor przypomniał historię tamtych
wydarzeń, podkreślając bohaterską postawę polskich
żołnierzy. Jednocześnie wyraził im podziękowanie
za odwagę, poświęcenie i przelaną za ojczyznę krew.
„Obecnie, po 70 latach toczy się wojna o prawdę o tej
wojnie – mówił - Cierpienia dotknęły zwykłych ludzi
i całe narody. Pamięć o cierpieniach nie może jednak
przesłonić prawdy o odpowiedzialności. Bez tego nie
będzie fundamentu pokoju, przyjaźni między narodami”. Burmistrz podkreślił także, że jako mieszkańcy
Ziemi Sztumskiej należącej do 1945 roku do Niemiec,
jako Polacy nie możemy mieć poczucia winy za masowy exodus ludności niemieckiej i zmianę granic, bo to
wielkie mocarstwa: USA, ZSRR, Wielka Brytania o tym
decydowały. To jest nasza „mała ojczyzna” i czujemy
się tutaj jak prawdziwi gospodarze.
Głos zabrała także burmistrz Ritterhude Susanne
Geils, podkreślając, że przyjaźń między narodami
jest wartością, którą należy szczególnie pielęgnować,
po to, by już nigdy nie dopuścić do wydarzeń sprzed
70 lat. Oficjalne obchody zakończyły się wręczeniem

Kolejnym ważnym wydarzeniem stało się upamiętnienie polskich oficerów pomordowanych podczas
ostatniej wojny w Związku Radzieckim. W czasie
wakacji uczniowie wraz z panią Eleonorą Karzarnowicz uczestniczyli w finale konkursu ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Katyń… ocalić od
zapomnienia”, którego podsumowaniem będzie m.in.
posadzenie ponad 21 tysięcy dębów. Jeden dąb to
jedno nazwisko z listy katyńskiej. Mottem programu
są słowa Jana Pawła II, patrona sztumskiego gimnazjum: „Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej
wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która
równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego
człowieczeństwie”.
Uczniowie odszukali ślady katyńskie w najbliższej
okolicy. Trafili na trop porucznika Stanisława Szarmacha, jeńca Katynia, i materiały opracowane pod
okiem pani Eleonory Karzarnowicz wysłali do Stowarzyszenia Parafiada w Warszawie, głównego organizatora akcji. Szkoła w czerwcu otrzymała certyfikaty
upoważniające do posadzenia dwóch dębów. Mają
one upamiętniać porucznika Stanisława Szarmacha,
zamordowanego w Katyniu i podpułkownika Teofila
Ney, zamordowanego w Charkowie. W rocznicę agresji ZSRR na Polskę, 17 września 2009 r. w sztumskim
gimnazjum odbyła się niecodzienna uroczystość zasadzenia dębów. Z tej okazji wśród gości honorowych
przybyli przedstawiciele Rodzin Katyńskich: pani Monika Sajnaj – wnuczka ppłk. T. Ney oraz pan Marian
Szarmach, syn por. S. Szarmacha. Przemawiając do
zgromadzonych: gości, młodzieży, nauczycieli i ro-

dziców, potomkowie pomordowanych przez Rosjan
wyrazili wdzięczność za pamięć. W swojej wypowiedzi Leszek Tabor, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum,
podkreślił, jak ważne jest zachowanie pamięci o tych
wydarzeniach, aby następne pokolenia nie doświadczyły okrucieństwa wojny. Młodzież szkolna przybliżyła tamten czas w krótkim programie artystycznym
przygotowanym pod kierunkiem Ludmiły i Rafała
Zdziennickich. Wystąpienie gimnazjalistów wywołało ogromne wzruszenie wśród widzów. Dalsza część
uroczystości miała miejsce przed budynkiem gimnazjum, gdzie posadzone zostały dwa dęby – ku pamięci
ppłk. T. Ney i por. S.Szarmacha. Piękny, symboliczny
gest wykonał syn por. S. Szarmacha, kiedy podczas
sadzenia dębu wysypał garstkę ziemi przywiezionej
przez niego z lasu katyńskiego. Potem gimnazjaliści
złożyli uroczyste przyrzeczenie, że pielęgnując dęby
będą tym samym kultywować pamięć o bohaterach,
którzy - jak te niezłomne drzewa - stali na straży wolności i niepodległości Polski. Poświęcenie tablicy
pamiątkowej przez proboszcza parafii św. Andrzeja
Boboli, ks. Tomasza Balińskiego zakończyło oficjalną część uroczystości. W mniej oficjalnych okolicznościach, przy kawie można było powspominać albo
posłuchać wspomnień i podzielić się wrażeniami.

Profesor Marian Szarmach, syn por. Stanisława
Szarmacha
Do kalendarza uroczystości na stałe weszły już obchody związane z rocznicą odzyskania niepodległości
przez Polskę.
Obchody rocznicy tradycyjnie rozpoczęły się uroczystą mszą „Za Ojczyznę” w kościele św. Anny w Sztumie. W nabożeństwie uczestniczyły poczty sztandarowe, a także sztumska orkiestra dęta. Po mszy zebrani
utworzyli korowód prowadzony przez jeźdźców z klubu jeździeckiego „Rotmistrz Iskra” pod Pomnik Rodła,
gdzie głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej pan
Czesław Oleksiak. Następnie delegacje władz miejskich, powiatowych, a także związków kombatanckich, stowarzyszeń i szkół złożyły wiązanki kwiatów.
Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem w salach zamku sztumskiego odbył się koncert kameralny.
Pieśni o treściach patriotycznych – przy ogromnym
aplauzie zgromadzonej publiczności - wykonał Marek Czarnecki. O tym, że jest to bardzo ważne święto
dla każdego Polaka, pamiętał Mer Kupiszek, który
przesłał na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Sztum życzenia „…. aby w każdym domu i sercu Polaka było
więcej szczęścia i światła”.

Korowód prowadzony przez klub Rotmistrz Iskra

Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
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SZTUM OD PLEBISCYTU DO UNII EUROPEJSKIEJ
ROCZNICE W ROKU 2010
W 2010 roku będziemy w Sztumie obchodzić uroczystości w zawiązku z:
   90 rocznicą Plebiscytu na Ziemi Sztumskiej,
   90 rocznicą koncertu Feliksa Nowowiejskiego
w Sztumie,
   90 rocznicą wizyty S. Żeromskiego, J. Kasprowicza, W. Kozickiego,
   100 rocznicą powołania Banku Spółdzielczego
w Sztumie.
1 – 3 maja - Festyn Europejski i Bieg Solidarności
09 maja - uroczystości związane z uczczeniem rocznic Plebiscytu, Koncertu i wizyty literatów
11. lipca – obchody 90. Rocznicy Plebiscytu na Powiślu
IMPREZY TOWARZYSZĄCE i inicjatywy związane
z upamiętnieniem rocznic:
1. Wystawy:
   - dokumentów, materiałów i obiektów muzeal   nych związanych z Plebiscytem,
   - fotograficzna Sztum w starej fotografii,
   - malarska Impresje Sztumskie.
2. Konkurs plastyczny pt. Sztum od Plebiscytu do
Unii Europejskiej.
Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa plenerowa na
dziedzińcu zamkowym 01 maja 2010 roku.
3. Inscenizacja historyczna związana z plebiscytem, wizytą kompozytora i pisarzy – 01 maja 2010
– dziedziniec zamkowy.
Przewidujemy wiele innych imprez. Szczegóły już
wkrótce!
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Jubileusz Profesora
5 stycznia odbył się na sztumskim zamku jubileusz
70-lecia urodzin oraz 45-lecia pracy dydaktyczno - naukowej prof. dr hab. Mariana Szarmacha.
Uroczystość zorganizowano z inicjatywy Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej Andrzeja
Lubińskiego oraz dziennikarza, miłośnika sztumskiego regionalizmu Janusza Ryszkowskiego. Współgospodarzem uroczystości był Burmistrz Sztumu Leszek
Tabor.
Na jubileusz prof. dr hab. Mariana Szarmacha przybyło wielu jego uczniów, znajomych, przyjaciół, kolegów.
Gościem szczególnym był kolega z lat szkolnych profesora mecenas Jacek Taylor, były Minister ds. Kombatanta.
Podczas uroczystość laudację na cześć Jubilata wygłosił jego naukowy wychowanek, Sztumianin dr hab.
Przemysław Nehring. Zaprezentowano także okolicznościowe wydawnictwo - esej starożytnego myśliciela
Plutarcha „O słuchaniu wystąpień” w tłumaczeniu Mariana Szarmacha dedykowany przede wszystkim tym
Sztumianom, którzy biorą udział w życiu publicznym
naszej społeczności.
Koledzy, przyjaciele, wychowankowie Profesora podzieli się swoimi refleksjami i wspomnieniami związanymi z osobą Jubilata, a sam Jubilat przedstawił swoją naukową drogą oraz sylwetki mistrzów mających
wpływ na Jego życiowy i naukowy dorobek.
Na zakończenie uroczystości Przewodniczący Rady
Miejskiej Czesław Oleksiak oraz Burmistrz wręczyli
Profesorowi medal „Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej”
ustanowiony przez sztumski samorząd dla uhonorowania tych, którzy swoja pracą, dokonaniami przydają
Ziemi Sztumskiej prestiżu i znaczenia.

Wacław Bielecki
Jubileusz prof. dr hab. Mariana Szarmacha
Marian Szarmach
Ukończył w roku 1963 filologię klasyczną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po studiach pracował kilka lat w Liceum Ogólnokształcącym w Sztumie. Od roku 1967 jest zatrudniony
w Katedrze Filologii Klasycznej UMK. Doktoryzował
się w roku 1971, habilitował w roku 1978. Od 1990 jest
profesorem. Wykłada literaturę grecką i rzymską oraz
historię sztuki starożytnej. Jest członkiem Komitetu
Nauk o Kulturze Antycznej PAN w Warszawie i Komisji
Antycznej PAU w Krakowie. W Ministerstwie Edukacji
Narodowej opiniuje podręczniki języka łacińskiego.
Źródło: Marian Szarmach, Plutarch „O słuchaniu wystąpień”, Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej,
2009 r.

Dni Ziemi Sztumskiej 2009
W 2009 roku największym projektem kulturalnym
przeprowadzonym przez Sztumskie Centrum Kultury
były Dni Ziemi Sztumskiej – zorganizowane 11 i 12
września.
Po raz pierwszy podczas trwania DZS odbyła się Spartakiada Sportów Dziwnych, przyjęta przez uczestników z wielkim entuzjazmem.
Fani Krzysztofa Krawczyka mogli obejrzeć i wysłuchać go na żywo i przekonać się, iż jest to artysta wielkiego formatu.
W salach zamkowych obyła się „Noc sztuk na zamku”.
Wernisaż Joanny Jenczyk oraz koncert zespołu „The

Proof” (ex „Dom snów”), a także niezwykły pokaz multimedialny sprawiły, że zamkowe mury nabrały mistycznego charakteru.
Sobota upłynęła pod znakiem pierwszej edycji Festiwalu Dobrego Smaku, który przebiegał pod hasłem
„Grillowanie”, a wzięły w nim udział 4 drużyny. Na pochwałę zasłużyły nie tylko przygotowane dania i oprawa, ale także, a może przede wszystkim - znakomita
atmosfera panująca podczas trwania konkursu.
Na tort, którym częstował Burmistrz, tradycyjnie już nie trzeba było nikogo specjalnie namawiać.
Do zmagań konkursowych w sobotnie popołudnie

przystąpiły także dzieci, biorąc udział w Wyborach Małej Miss i Małego Mistera Sztumu. Dzieci zaprezentowały się w kostiumach bajkowych, mówiąc wierszyki
i śpiewając ulubione piosenki. Tradycyjnie najbardziej
przejęci byli rodzice i dziadkowie.
Wieczór na dużej scenie w amfiteatrze należał niepodzielnie do – może nieco kontrowersyjnej artystki
– Marii Peszek. Koncert zarówno pod względem muzycznym, jak i estetycznym był sporym wydarzeniem.
Dni Ziemi Sztumskiej należą do przeszłości, a organizatorzy już przygotowują niespodzianki na rok 2010…

Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Czerninie
23 października 2009 r. Koło Gospodyń Wiejskich
w Czerninie obchodziło 5-lecie swojego istnienia.
Uroczystość z tej okazji odbyła się w restauracji Jonatan w Czerninie. Zaproszonych gości witała i życzenia
przyjmowała przewodnicząca Koła pani Danuta Barańska.
Koło Gospodyń Wiejskich w Czerninie rozpoczęło swoją działalność 4 września 2004r. Działania integrujące
zapoczątkowali państwo Danuta i Kazimierz Barańscy, którzy swoim przykładem i gorącym sercem zachęcali wszystkich do pracy społecznej dla Czernina,
Sztumu, gminy i powiatu. Początkowo panie z KGW
spotykały się w szkole, gdzie za aprobatą pani dyrektor Bożeny Andrzejewskiej zostały zorganizowane
Andrzejki, później spotkanie wigilijne oraz spotkanie
emerytów i rencistów. Kolejne spotkania odbywały się
w piwnicach przedszkola, gdzie mieścił się wówczas
Osiedlowy Klub Kultury w Czerninie. Od 10 czerwca
2006 r. KGW ma swoją siedzibę w otwartej obok ośrodka zdrowia świetlicy Osiedlowego Klubu Kultury.
Panie z czernińskiego Koła licznie uczestniczą w przeglądach i konkursach potraw wigilijnych oraz wielkanocnych, pokazach zdrowej żywności, pokazach kosmetycznych, warsztatach bukieciarstwa, spotkaniach
z lekarzem, z zielarką, z psychologiem organizowanych
przez Miasto i Gminę Sztum czy też Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Starym Polu. Rokrocznie biorą również udział w Wojewódzkim Konkursie Kół Gospodyń
Wiejskich w Żukowie oraz w Dniach Ziemi Sztumskiej,
oferując na własnym stoisku m.in. tradycyjne pierogi,
chleb ze „smalczykiem sołtysa” i inne smakołyki.
Początkowo członkinie KGW występowały w niebieskich bluzeczkach z napisem „KGW – Czernin”, dzisiaj
jako reprezentantki Powiśla i Sztumu mają piękne stroje ludowe. KGW Czernin zrzesza coraz większą liczbę
członkiń, zapisały się również dwie panie ze Sztumu.

Gospodynie spotykają się w każdą środę, wtedy śpiewają, gotują , pieką, wykonują robótki ręczne, a także
prowadzą kronikę Koła. Mają swoje motto:
„Czasem w życiu chce się być,
Nieraz także chce się mieć,
Ale chyba najważniejsze,
By się zawsze chciało chcieć”.

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Czerninie

Tym optymistycznym akcentem zachęcają wszystkich
do aktywnego udziału w życiu naszej społeczności.
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Teatr Miniatura

Niezwykłe wydarzenie miało miejsce 23 listopada
2009 roku i było związane z realizacją projektu pn.
Równy start w przyszłość. Młodzież z czernińskiego gimnazjum miała możliwość zaprezentowania
swojego talentu aktorskiego i lingwistycznego na
terenie Trójmiasta w ramach VI Festiwalu Szkolnych
Teatrów Niemieckojęzycznych. Wspomniany przegląd to impreza organizowana od sześciu lat przez
gdański Teatr Miniatura przy współpracy z gdyńską
Mniejszością Niemiecką oraz Instytutem Stosunków
Zagranicznych. Każda edycja festiwalu posiada inne
motto. W tym roku hasłem przewodnim stała się Muzyka.
Nad przygotowaniami do spektaklu cały czas czuwały germanistki z Zespołu Szkół w Czerninie panie:
Aleksandra Szarycka i Jadwiga Reichel, prowadzące także zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego
w ramach projektu
„Przedstawienie naszych gimnazjalistów oparte zostało na motywach zaczerpniętych z muzyki klasycznej.

Spektakl składał się z trzech części. Część pierwsza
nawiązywała do słynnego baletu Piotra Czajkowskiego Jezioro łabędzie, druga stanowiła adaptację
fragmentu opery Skrzypek na dachu, a w ostatnim
- trzecim - akcie wszyscy aktorzy triumfalnie zatańczyli majestatyczny narodowy taniec, czyli poloneza” opowiada Jadwiga Reichel. Występ młodzieży
podbił serca publiczności, która nagrodziła aktorów
gromkimi brawami.
„Szczególne zainteresowanie, wręcz aplauz, wzbudził
taniec naszych łabędzi” –wspomina Aleksandra Szarycka. „Dzięki pomocy rodziców uczniowie mieli na
sobie piękne stroje z epoki” – dodaje z satysfakcją.
Występ w gdańskiej Miniaturze to niezapomniane
przeżycie dla gimnazjalistów z Czernina. Uczniowie
na deskach prawdziwego teatru poczuli się jak profesjonalni aktorzy. Bez tremy wygłaszali swe kwestie,
operując poprawnym językiem niemieckim. Nic więc
dziwnego, że za rok chcieliby ponownie wziąć udział
w festiwalu.

Przed wejściem na scenę

Za kulisami Teatru...

Co słychać w „aktywizacji”?
Koniec roku to doskonała okazja do podsumowań
i snucia planów na przyszłość.
Od 2004 r. z inicjatywy Alicji Podlewskiej – Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Sztum realizowane są
działania mające na celu aktywizację środowiska kobiecego, która przebiega w formie cyklicznych spotkań o różnorodnej tematyce. Spotkania odbywają
się raz w miesiącu, za każdym razem jest to tradycyjnie piątek.
W minionym roku panie biorące aktywny udział
w życiu naszej społeczności dwukrotnie miały okazję
skorzystać z wyjazdu do Teatru im. A. Sewruka w Elblągu: w Walentynki na spektakl Francisa Vebera pt.
„Kolacja dla głupca” oraz 13 listopada na spektakl pt.
„Cafe Sax”, z piosenkami Agnieszki Osieckiej w ciekawej aranżacji..
Miłą okazją był Dzień Kobiet, gdzie przy słodkim poczęstunku i lampce wina panie przyjęły życzenia oraz
obejrzały występ Grupy Teatralnej „Shuflada” ze Sztumu.
Kolejne spotkanie związane było z szóstą już edycją
konkursu „Tradycyjne potrawy wielkanocne”, do którego przystąpiło 16 sołectw. Panie jak zwykle dowiodły, że nadal potrafią zaskoczyć wszystkich swoim kunsztem i pomysłowością, przygotowując przepięknie
udekorowane i smaczne dania. Każda uczestniczka
konkursu otrzymała nagrodę, natomiast każde wyróżnione sołectwo otrzymało drobny upominek.
Równolegle do konkursu potraw został również
ogłoszony „Konkurs na najpiękniejszą palmę”, wzięło

w nim udział 14 sołectw. Przepiękne palmy, wykonane przy zastosowaniu różnych technik, osiągały różne
rozmiary. Zwyciężyła autorka jednej z najmniejszych
palm, przedstawicielka sołectwa Koślinka, pani Halina Mądra.
Na prośbę pań zorganizowano również Kurs Udzielania Pierwszej Pomocy, który poprowadziła pani Barbara Borko. „Bądź piękna na wiosnę” to hasło, pod
jakim odbyło się kolejne spotkanie, zorganizowane
przy współpracy z panią Barbarą Koziara, właścicielką Salonu Fryzjersko – Kosmetycznego „Studio Botee”
w Sztumie. Tematem spotkania były zabiegi kosmetyczne oraz prawidłowa pielęgnacja włosów, paznokci i stóp. Tradycyjnie, jak co roku, odbył się również
piknik integracyjny, zorganizowany przy współpracy
pań z Przedszkola im. Kubusia Puchatka.
Po wakacyjnej przerwie kolejnym spotkaniem zorganizowanym przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sztumie były warsztaty „Stres
– jak sobie z nim radzić”, które poprowadziła pani psycholog Aleksandra Pietrulewicz.
„Tradycyjne gotowanie” to hasło warsztatów zorganizowanych przy współpracy Koła Gospodyń Wiejskich
w Czerninie. Panie lepiły pierogi, przyrządziły kluski
ziemniaczane, racuchy, gotowały zupę zagraj, kroiły
sałatki itp. A potem nastąpiła miła i przyjemna chwila
wspólnej degustacji i wymiany przepisów.
Świetną okazją do integracji stały się Andrzejki. Panie
z KGW Czernin przygotowały liczne wróżby, konkursy
i zabawy. Były również tańce i śpiewy, w tym i kara-

oke.
Ostatnim w 2009 r. było spotkanie wigilijne, połączone z kolejną edycją konkursu potraw wigilijnych.
Przystąpiły do niego 22 reprezentacje, w tym 16
z sołectw i - co warto podkreślić - po raz pierwszy
6 reprezentacji z miasta. Do grona wyróżnionych
weszły sołectwa: ul. Domańskiego, Koniecwałd, Gronajny, Pietrzwałd, Sztumskie Pole i Zajezierze. Każda
uczestniczka konkursu otrzymała nagrodę w postaci kosmetyków, natomiast każde wyróżnione
sołectwo - drobny upominek. Wigilijny wieczór na
zamku uświetnił występ Ludowego Zespołu Pieśni
i Tańca „Powiślanie”, który przygotował koncert kolęd. Burmistrz Sztumu złożył wszystkim przybyłym
gościom serdeczne życzenia spokojnych, zdrowych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. I w ten oto
miły sposób zakończyliśmy 2009 r.
W 2010 r. tradycyjnie spotkamy się z okazji Święta Kobiet, będą kolejne edycje konkursu potraw wielkanocnych i wigilijnych, planujemy też spotkanie wyjazdowe
do pani Teresy Pietkiewicz, zielarki z Ryjewa, z którą
współpracujemy już od kilku lat. Po rocznej przerwie,
na życzenie pań, wznowione zostaną warsztaty bukieciarstwa i po raz pierwszy planujemy zorganizować
warsztaty robótek ręcznych. Będzie również wyjazd do
teatru, spotkanie andrzejkowe, piknik, a także „Gotowanie w terenie”, czyli wyjazd do gospodarstwa pani
Brygidy Klingenberg, połączony ze wspólnym gotowaniem. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich chętnych
do czynnego udziału w naszej aktywizacji.

Nordic Walking w Sztumie
Historia Nordic Walking w Sztumie ma już ponad
roczną historię. Marsze zainicjował Lekkoatletyczny
Klub Sportowy Zantyr Sztum. Pierwszy taki marsz odbył się 13 grudnia 2008 r. podczas I biegu X Grand Prix
Sztumu w Biegach Przełajowych. Na 5-kilometrową
trasę wokół Jeziora Zajezierskiego wyruszyło ponad
pięćdziesięciu piechurów z kijkami pod kierunkiem
dwóch instruktorów z Gdyni. Drugi oficjalny marsz odbył się 17 stycznia 2009 r., podczas II biegu Grand Prix
Sztumu, a trzeci - podczas III biegu Grand Prix Sztumu.
W marszach oprócz mieszkańców Sztumu uczestniczyli piechurzy z Malborka, Braniewa i Fromborka.
Równolegle na zamku sztumskim trwał kurs chodzenia z kijkami, organizowany w ramach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Od tego czasu coraz więcej osób zaczęło pojawiać się z kijkami w okolicach Sztumu.
W maju 2009 r. LKS Zantyr Sztum ze środków Miasta
i Gminy Sztum zakupił kijki do marszu Nordic Walking i wtedy rozpoczęły się systematyczne marsze
i rajdy Nordic Walking. 22 maja na zamku zjawiło się
wielu mieszkańców Sztumu, by wziąć udział w marszu dookoła Jeziora Zajezierskiego pod kierunkiem

dwóch instruktorów. Na zakończenie dla wszystkich
uczestników odbył grill. Od tego czasu takie marsze
dla mieszkańców odbywają się co tydzień – zbiórka o godzinie 10.00 na plaży miejskiej w Sztumie.
W 2009 roku odbyło się również kilka rajdów Nordic
Walking – do Leśniczówki Wilki, Benowo, do Klimbergowic – zakończonych ogniskiem lub grillem.
Nordic Walking to forma rekreacji polegająca na marszach ze specjalnymi kijkami, która przyszła do Polski
z Finlandii. Uczestnicy bardzo chwalą sobie tę formę
ruchu. Każdy może ją uprawiać przez cały rok, bez
względu na wiek, kondycję czy tuszę. Można chodzić
wszędzie – w lesie, w parku, na ulicy, nad morzem czy
w górach. Sport ten pozwala rozwijać siłę i wytrzymałość ramion, podczas takiego marszu spala się więcej
kalorii niż przy normalnych marszach, kijki ułatwiają
wchodzenie na wzniesienia, odciążają kolana, stawy,
plecy. Marsze z kijkami zwiększają stabilność chodzenia, szczególnie u osób starszych.
Uczestnicy marszu

www.sztum.pl

Sztumski Uniwersytet Trzeciego
Wieku
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Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum
WCZORAJ DZIŚ JUTRO

Sztumski Uniwersytet Trzeciego Wieku wkroczył już
w trzeci rok działalności. Już od momentu powstania
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem – liczba
studentów waha się od osiemdziesięciu do ponad stu
osób.
Człowiek - najlepsza inwestycja!
W ofercie programowej na rok 2009/2010 znajdują się
warsztaty: komputerowe, języka angielskiego, języka
Program aktywizacji społeczno zawodowej w gminie Sztum WCZORAJ DZIŚ JUTRO
niemieckiego, ruchowe, psychologiczne, wycieczki
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
piesze, warsztaty decoupage, wykłady na temat zdrowego stylu życia, wykłady tematyczne i wiele, wiele
realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
innych. Ponadto organizowane są koncerty w ramach
Klubu Melomana, wyjazdy do teatrów oraz spotkania
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008 W roku 2010 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spointegracyjne.
r. realizuje projekt systemowy pn. „Program aktywiza- łecznej w Sztumie będzie kontynuował realizację dziaOto niektóre opinie studentów:
cji społeczno-zawodowej w gminie Sztum WCZORAJ łań aktywizujących wobec swoich klientów.
Elżbieta (studentka od 3 lat): „Przez udział w UTW czuję DZIŚ JUTRO”.
Na realizację projektu systemowego w latach 2008
się przede wszystkim młodsza! Mam werwę, energię, Uczestniczą w nim klienci pomocy społecznej, którzy i 2009 r. Ośrodek otrzymał z Europejskiego Funduszu
a nade wszystko mobilizację. Poza tym zdobywam pragną podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności za- Społecznego dofinansowanie w kwocie 226.836 zł, co
wiedzę, co jest najcenniejsze. Ważne jest też, że po- wodowe, jak również kompetencje życiowe tak, aby stanowi 88,3% całkowitej jego wartości.
jawiły się nowe znajomości. Uniwersytet to dla mnie samodzielnie odnaleźć się na lokalnym rynku pracy,
dużo dobrego.”
zapewniając najbliższym i sobie godne warunki życia. Więcej informacji na temat dotychczasowej realizacji
Halina (studentka od 3 lat): „Uniwersytet to same plusy; W latach 2008-2009 w projekcie wzięło udział 59 osób projektu, jak również działań planowanych w roku biejako emeryci nie nudzimy się, możemy się oderwać od długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo żącym można uzyskać na stronie www.mgopssztum.
monotonii dnia codziennego. Udział w UTW mobilizuje, z uwagi na opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi pl lub bezpośrednio u pracowników socjalnych, realizujących działania aktywizujące w ramach projektu
trzeba się wziąć w garść i pójść na zajęcia, nawet jeżeli oraz osoby niepełnosprawne.
czasem zdrowie szwankuje. Są bardzo fajne, interesu- MGOPS w Sztumie przygotował dla nich szereg kur- systemowego.
jące wykłady z różnych dziedzin, osobiście nauczyłam sów, warsztatów i zajęć aktywizujących.
się też obsługi komputera i korzystania z internetu. Po W roku 2008 klienci Ośrodka uczestniczyli m. in.
długim okresie pracy zawodowej, kiedy przechodzimy w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, odbyli trena emeryturę, nagle odczuwamy pustkę, a Uniwersy- ning kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem, ukończyli kurs sprzedawcy poszerzony
tet ją zapełnia i jest taką naszą odskocznią.”
o uzyskanie uprawnień kierowcy wózków jezdnioTeresa (studentka od 3 lat): „Dlaczego uczęszczam na wych unoszących z wymianą butli gazowej oraz kurs
Uniwersytet? Bo jako emerytka mam nadmiar wolne- „Fryzjer – przyuczenie do zawodu”. Trzy wolontariuszki
go czasu, a zajęcia na UTW pomagają mi go zapełnić. ukończyły kurs zawodowy „Opiekunka dla osób nieBardzo sobie cenię wycieczki, wyjazdy do teatru, inte- pełnosprawnych”.
resujące wykłady, ale najbardziej gimnastykę! A poza W 2009 r. zorganizowaliśmy kurs zawodowy „Magatym mile spędzam czas! Człowiek jest między ludźmi zynier - sprzedawca z obsługą wózków widłowych”
– to jest najważniejsze!”
oraz kurs komputerowy. Odbywały się warsztaty
Jak widać, utworzenie Sztumskiego Uniwersytetu Trze- z psychologiem, doradcą zawodowym. W ubiegłym Człowiek - najlepsza inwestycja
ciego Wieku było cenną inicjatywą! Nasze szeregi są roku po raz pierwszy wprowadziliśmy w środowisku
nadal otwarte, zapraszamy najserdeczniej wszystkich wsparcie tzw. asystenta rodziny. Objął on pieczę nad 3
tych, którzy w jesieni życia chcieliby zaznać jeszcze rodzinami niezaradnymi życiowo, mającymi problemy
opiekuńczo – wychowawcze i trudności w prowadzeczegoś nowego!
niu gospodarstwa domowego. Celem jego pracy było
ukształtowanie w tych środowiskach umiejętności
wychowawczych oraz praktycznych z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, aby doprowadzić
Badania profilaktyczne w naszej
do poprawy sytuacji życiowej całej rodziny. Praca
gminie
asystenta w środowisku okazała się niezwykle cenna
i efektywna. Dodatkowo rodziny otrzymały w miejscu
W 2009 r. mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Sztum zamieszkania wsparcie psychologa przechodząc tzw.
mieli okazję skorzystać z różnych badań profilaktycz- terapię psychospołeczną. Rodziny odwiedzały również
nych, zorganizowanych przez Urząd Miasta i Gminy wolontariuszki, które pomagały dzieciom w nauce Festyn na zamku w Sztumie
i organizacji czasu wolnego. Wolontariuszki dodatkow Sztumie.
wo skorzystały z 70-godzinnych kursów językowych
Oto krótka statystyka dot. badań:
(j. angielski i rosyjski).
1. 03 - 05 marca 2009 r. badania mammograficzne Projekt swoim działaniem wspiera również dzieci
– przebadano 148 pań,
uczestników projektu. Proponujemy im szereg za2. 02 kwietnia 2009 r. badania słuchu – przebadano jęć aktywizujących w czasie, gdy rodzice uczestniczą
17 osób,
w warsztatach i kursach, o których mowa powyżej.
3. 22 kwietnia 2009 r. badania urologiczne, profilak W 2008 r. były to m. in. zajęcia w siedzibie Komendy
tyka raka prostaty – przebadano 32 panów,
Hufca ZHP w Sztumie. W ich ramach instruktor przy4. 29 kwietnia i 15 maja 2009 r. badania z zakresu gotował gry, zabawy ruchowe, konkursy, czytanie ksiądiabetologii, poziom cukru i cholesterolu we krwi żek, malowanie oraz zapoznawanie się z komputerem.
– przebadano 144 osóby,
Z okazji Dnia Dziecka odbył się festyn, podczas które5. 26 -28 sierpnia 2009 r. badania mammograficzne go dzieci i rodzice integrowali się z przedstawicielami Festyn rodzinny
– przebadano 44 panie,
MGOPS w Sztumie, zuchami, harcerzami i instrukto6. 23 października i 19 listopada 2009 r. badania rami ZHP. Zorganizowano ognisko, grill oraz konkurz zakresu diabetologii, poziom cukru i cholesterolu sy i zabawy. Zorganizowaliśmy również opiekę nad
we krwi – przebadano 97 osób
dziećmi przedszkolnymi w wieku od 2,5- 6 lat. Zajęcia
7. 13 listopada 2009r. badania densytometryczne dla nich odbywały się, dzięki uprzejmości Księdza Pro– przebadano 47 osób, badania współfinansowane boszcza, w sali katechetycznej w Parafii Rzymskokatoprzez Miasto i Gminę Sztum,
lickiej Św. Anny w Sztumie.
8. 10 -14 grudnia 2009 r. badania mammograficzne W roku 2009 r. dzieci korzystały z różnych form aktyw– przebadano 106 pań.
nego wypoczynku. Zajęcia prowadzone były przez
wykwalifikowanego instruktora i miały różnoraki chaPonadto, w związku z prowadzoną przez Niepubliczny rakter: od zajęć sportowo - rekreacyjnych w siłowni,
Zakład Medycyny Szkolnej i Promocji Zdrowia „Schol komputerowych, po zajęcia plastyczne. W ramach
– Med” profilaktyką próchnicy zębów Miasto i Gmi- projektu zorganizowano również bardzo atrakcyjne
na Sztum, jak co roku, zakupiła szczoteczki dla klas dla dzieci spotkania wyjazdowe, m. in. do ogniska Opieka nad dziećmi
pierwszych w ilości 170 szt. oraz 150 zestawów do plastycznego, do kręgielni, do kina oraz do stadniny
higieny jamy ustnej dla klas zerowych. Dodatkowym koni.
wsparciem działań profilaktycznych był zakup pięciu Wszelkie koszty związane z dojazdem uczestników
gleukometrów przeznaczonych dla naszych placówek i ich dzieci na zajęcia, zakupy artykułów niezbędnych
szkolnych w celu prowadzenia badań profilaktycznych do realizacji zajęć, jak również poczęstunek w trakcie
wśród dzieci i młodzieży.
zajęć były finansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach działań środowiskowych w roku 2009 r. zorganizowaliśmy dwie imprezy o charakterze kulturalno
– turystycznym. Z okazji Dnia Matki dzieci i ich rodzice
pojechali na wycieczkę do zoo, a z okazji Dnia Dziecka
brali udział w festynie rodzinnym w plenerze.
Spośród 31 uczestników projektu, którzy ukończyli
Wycieczka do stadniny koni
kursy zawodowe, 14 osób podjęło pracę.
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Powrót pogorzelców z ul. Reja 6A do swoich mieszkań
Przełom roku 2008/09 okazał się tragiczny dla mieszkańców budynku przy ul. Reja 6a w Sztumie. W nocy
z 29 na 30 grudnia 2008 r. na skutek pożaru dach nad
głową straciło 10 rodzin. Niektóre spośród nich straciły dorobek całego życia.
Rok 2009 zdominowała szeroko zakrojona akcja pomocy dla pogorzelców.
Już 31 grudnia 2008 r. uruchomiono wypłaty zasiłków
celowych z tytułu zdarzenia losowego dla wszystkich
rodzin dotkniętych pożarem, zadbano o zapewnienie
poszkodowanym schronienia i założono specjalne
konto „Dla pogorzelców”. Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sztumie rozpoczął zbiórkę
żywności, środków czystości i innych artykułów, przekazując pozyskane dary bezpośrednio pogorzelcom.
W okresie od 12 stycznia do 5 lutego 2009 r. przy pomocy wolontariuszy z Caritas przy parafii św. Anny
w Sztumie przeprowadzono zbiórkę żywności i artykułów przemysłowych w 18 sztumskich sklepach.
Dzięki ofiarności mieszkańców udało się zebrać 100
kg żywności oraz innych artykułów. Jednocześnie,
zgodnie z ustawowo określonymi kryteriami socjalnymi i możliwościami finansowymi, rodziny objęte
zostały pomocą finansową i pracą socjalną z MGOPS
w Sztumie.
7 stycznia 2009 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
wystąpił do Wojewody Pomorskiego oraz 203 prywatnych firm lokalnych i banków z prośbą o wsparcie

rzeczowe i finansowe. Natomiast 9 stycznia 2009 r.
Burmistrz odbył bezpośrednie spotkanie z Wicewojewodą Michałem Owczarczykiem, który obiecał
wsparcie wniosku gminy o udzielenie pomocy finansowej ze środków rezerwy budżetu państwa.
Dzięki zawartemu w dniu 26 stycznia 2009 r. porozumieniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Sztum Powiat Sztumski wyasygnował kwotę
15 tys. zł, która przeznaczona została na częściowe
pokrycie kosztów utrzymania pogorzelców zamieszkałych w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach.
14 lutego 2009 r. w hali widowiskowo-sportowej przy
Gimnazjum nr 1 w Sztumie zorganizowano Piłkarski
Turniej Charytatywny i Walentynkowy Bal Charytatywny na rzecz pogorzelców. Jego organizatorami
byli A. Parafiniuk, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
i Sztumskie Centrum Kultury. Dochód zebrany z tej
imprezy zasilił konto „Dla pogorzelców”.
24 kwietnia 2009 r. Burmistrz zwrócił się bezpośrednio do Premiera RP, Donalda Tuska, z pisemną prośbą
o wsparcie finansowe. Wystąpienie to spowodowała
głównie przedstawiona przez PZU rażąco niska wycena odszkodowania z tytułu pożaru. Różnica pomiędzy tą wyceną a szacowanymi kosztami odbudowy
wynosiła ponad 191 tysięcy złotych. Ponieważ, pomimo wielu monitów, odpowiedź w sprawie ewentualnej pomocy rządowej nie nadchodziła, na Sesji Rady

Miejskiej w Sztumie w dniu 29 maja 2009 r. Burmistrz
zaproponował radnym przekazanie kwoty 180 tys. zł
na remont lokali gminnych i odbudowę części wspólnych w spalonym budynku.
W związku z wystąpieniem mieszkańców spalonego
budynku i Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego, pismem z dnia 2 lipca 2009 r. wyraził on swoje zainteresowanie problemami finansowymi mieszkańców i gminy związanymi
z odbudową. W wyniku jego interwencji u Wojewody
Pomorskiego w dniu 22 lipca 2009 r. do Urzędu Miasta i Gminy Sztum wpłynęło pismo z Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego informujące, iż otrzymaliśmy z rezerwy ogólnej budżetu państwa kwotę 191
tysięcy złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie
kosztów odbudowy przez gminę budynku przy ul.
Reja 6a.
Podsumowując, środki finansowe przeznaczone bezpośrednio z budżetu gminy na pomoc mieszkańcom
z ul. Reja 6a, w tym na odbudowę spalonego budynku, wyniosły ogółem 227.520 zł.
Biorąc pod uwagę pomoc rządową, powiatu oraz prywatnych darczyńców (na założonym koncie „Dla pogorzelców” zgromadzono 19 tysięcy złotych) pomoc
finansowa na rzecz mieszkańców wyniosła ogółem
ponad 452 tysięcy złotych. Ponadto wiele osób i instytucji kierowało swoje wsparcie bezpośrednio do
mieszkańców, bez pośrednictwa gminy.

Głośne czytanie w przedszkolu
Uczniowie starszych klas Gimnazjum nr 2 w Czerninie
od lat angażują się w akcję głośnego czytania dzieciom. 07 stycznia 2010 r. pod opieką bibliotekarki
Justyny Czernickiej gimnazjaliści przeprowadzili
zajęcia dla przedszkolaków pod hasłem Z czytaniem wśród zwierząt – wiersze Jana Brzechwy. Dzieci
z klasy 0 miały okazję posłuchać znanych i lubianych
tekstów tego pisarza w wykonaniu uczniów z klasy
II b: Dominiki Kapuścińskiej, Andrzeja Krupy oraz
Dawida Teski. Wszystkie wierszyki łączył wspólny temat: zwierzęta.
Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, z uwagą
słuchając wierszy - szczególnie spodobała im się Papuga w wykonaniu Andrzeja Krupy, który na prośbę
przedszkolaków kilkakrotnie odczytywał ten utwór ku ich ogromnej radości. Najmłodsi bez trudu rozwiązywali zagadki dotyczące różnych zwierząt: skrzydlatych, pływających, czworonożnych, egzotycznych,
dzikich i domowych, chętnie opowiadali też o zwierzętach hodowanych w domu (dzieci opisywały wygląd i zwyczaje swoich pupilów oraz podawały ich
imiona). Nie lada radość sprawiły przedszkolakom

zabawy ruchowe i dźwiękonaśladowcze.
Głośne czytanie było również wielką przyjemnością
dla samych gimnazjalistów – widząc zainteresowanie
na twarzach młodszych kolegów, z jeszcze większą
ekspresją odczytywali teksty Jana Brzechwy.
– Zaczynam lubić małe dzieci – powiedział uczeń

Czytanie dzieciom bajek w czernińskim przedszkolu

Dawid Teska po zakończeniu zajęć i pożegnaniu się
z maluchami. Z kolei Dominika Kapuścińska , która
znakomicie poczuła się w roli kierującej rozmową pani
przedszkolanki, obiecała, że sama zaplanuje temat
i przebieg następnego spotkania dzieci z książką.

Na spacerze z najmłodszymi uczniami Zespołu Szkół
w Czerninie

Projekt „Równy start w przyszłość” - podsumowanie

Nowy rok tradycyjnie skłania do podsumowań. Realizowany przez Miasto i Gminę Sztum projekt WNDPOKL.09.01.02-22-164/08 „Równy start w przyszłość”,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, niewątpliwie
na takie podsumowanie zasługuje.
Realizacja projektu w głównej mierze polegająca
na organizowaniu dla dzieci i młodzieży zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno - wyrównawczych rozpoczęła się zaraz po feriach zimowych w 2009 roku.
W projekcie uczestniczy blisko 1400 uczniów z obu
gmin. Do tej pory odbyło się 2917 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i 4375 godzin zajęć
pozalekcyjnych. Jednak zajęcia to nie wszystko. Dla
uczestników przygotowano szereg atrakcji. Wśród
nich największym powodzeniem cieszą się wyjazdy edukacyjne. Młodzież była w Ogrodzie Zoologicznym „Wybrzeża” w Gdańsku, w Parku Oliwskim,
w Akwarium w Gdyni, w Centrum Nauki Experyment
również w Gdyni, uczestniczyła w Bałtyckim Festiwalu Nauki, gościła w Radiu Gdańsk i Telewizji Polskiej
o/ Gdańsk, spotkała się z konsulem Republiki Federalnej Niemiec i Królestwa Wielkiej Brytanii. Wszyst-

ko to w ciągu zaledwie roku. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestniczeniem
w projekcie, a podczas wyjazdu mają zapewniony
posiłek w Restauracji KFC.
Koniec roku to przede wszystkim czas zmagań. Uczniowie w ramach zorganizowanych konkursów mogli
się zmierzyć ze swoimi rówieśnikami z innych szkół
i stanąć do rywalizacji w dziedzinie matematyki, fizyki, informatyki i języka angielskiego.
Oprócz pojedynku na wiedzę liczy się wspólna zabawa. „Niestety dwóch punktów zabrakło nam do trzeciego miejsca. Mimo to zabawa była super” – mówi
Marcin Lis, uczestnik zmagań matematycznych. Dla
uczestników konkursu z fizyki pan Eugeniusz Richert i jego podopieczni przygotowali pokaz zjawisk
fizycznych. Szkolne korytarze zamieniły się w tę jedną sobotę w laboratorium fizyczne. Można było osobiście sprawdzić, jak działa dane urządzenie i jakie
zjawiska wprawiają je w ruch. Przy każdym stanowisku uśmiechnięci gimnazjaliści udzielali wskazówek
i dzielili się wiedzą.
Dzień Konkursu Języka Niemieckiego był tryumfem
gimnazjalistów z Czernina, którzy zajęli całe podium.

„Był to niewątpliwy sukces nauczycielek języka niemieckiego pani Jadwigi Reichel i Aleksandry Szaryckiej”- nie kryje zadowolenia Bożena Andrzejewska,
dyrektor Zespołu Szkół w Czerninie.
Wszyscy uczestnicy konkursów przedmiotowych
otrzymują w podziękowaniu za uczestnictwo dyplom,
a laureaci konkursów nagrody, oczywiście związane
z tematem konkursu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym w realizację projektu. Życzymy wspaniałej zabawy i sukcesów w nauce w nowym 2010 roku.
Niech to będzie początek pięknego Startu w Przyszłość.

Uczestnicy Konkursu Języka Niemieckiego z Panią Burmistrz Alicją Podlewską i Gospodarzem Konkursu Panią
Aldoną Ruszkowską

Sprawy społeczne

www.sztum.pl
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Podsumowanie działalności oświatowej w kontekście projektów realizowanych w 2009 roku
W 2009 roku, aby wzbogacić ofertę edukacyjną, realizowaliśmy szereg działań w ramach projektów dofinansowanych ze środków pozabudżetowych. Dzięki
unijnemu wsparciu i współpracy ze Szkołą Języków
Obcych YES w lutym, tuż po zakończeniu ferii zimowych, rozpoczęliśmy realizację projektu pn.: „Paszport językowy w powiecie sztumskim”. Przez cały rok
w szkołach podstawowych prowadzone były bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci klas I-III.
Nauka odbywała się w 12 grupach liczących od 8-10
uczniów.
Zajęcia językowe to nie wszystko, uczniowie klas IV
szkół podstawowych w ramach projektu: „Pływać każdy może” powszechna nauka pływania pod okiem instruktorów-ratowników doskonalili umiejętność pływania. Zajęcia były organizowane na basenie Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku i cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem dzieci. Na ten cel
pozyskaliśmy środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.
W okresie wakacji, gdy dzieci i nauczyciele udali się na
zasłużony odpoczynek, wspólnie z dyrektorami szkół
podstawowych w celu pozyskania środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek
dla dzieci klas młodszych, przygotowaliśmy wnioski
do programu pn.: „Radosna Szkoła ”. I udało się, otrzymaliśmy 30.000 zł na doposażenie sal lekcyjnych dla
uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenów wiejskich: Szkoły Podstawowej w Czerninie, Nowej Wsi,
Gościszewie oraz Piekle.

W celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów
niepełnosprawnych w minionym roku przystąpiliśmy
do projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych pn.: „Uczeń na wsi”. Pozyskane w ramach projektu fundusze zostały przeznaczone
dla uczniów niepełnosprawnym m.in.: na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia ułatwiającego naukę.
Mając na uwadze potrzeby edukacyjne dzieci najmłodszych zamieszkałych na obszarach wiejskich w 2009
roku przystąpiliśmy do realizacji partnerskiego projektu „E-przedszkola w powiecie sztumskim”. W ramach
projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
na terenie Gminy Sztum zostały utworzone 4 punkty
przedszkolne: w Gościszewie, Nowej Wsi, Piekle i Czer- Basen
ninie. „W okresie od października do grudnia prowadzone były działania informacyjno – promocyjne, mające na celu zachęcić rodziców do zgłoszenia udziału
swoich pociech w zajęciach przedszkolnych” – mówi
Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor MGZO Sztum.
Dzięki pozyskanym funduszom udział dzieci w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Dodatkowo przedszkola
zostały znakomicie wyposażone w zabawki, pomoce
dydaktyczne oraz materiały papiernicze i plastyczne.
Zajęcia rozpoczęły się w się w styczniu 2010 roku. Postępy w nauce najmłodszych będzie można śledzić na
specjalnie utworzonej stronie internetowej o adresie
www.e-przedszkola.pl.
Grupa przedszkolna w Nowej Wsi

Wykorzystanie hali sportowej przez mieszkańców Sztumu w 2009 r.
Hala sportowa przy Gimnazjum Nr 1 w Sztumie jest
udostępniona szerokiemu gronu mieszkańców gminy,
którzy pragną zadbać o własny rozwój fizyczny. Z różnorodnych zajęć korzystają najmłodsi, uczniowie szkół
podstawowej i gimnazjum, ale również dorośli. Każdy
znajdzie dla siebie satysfakcjonującą go formę aktywności ruchowej.
W ramach zajęć prowadzonych przez trenerów klubów sportowych takich jak: Olimpia Sztum, Victoria
Sztum, Zantyr czy Powiśle Czernin dzieci i młodzież
pod okiem trenerów rozwijają i kształtują sprawność
ogólną, doskonalą swe umiejętności z zakresu lekkiej atletyki, piłki nożnej i kajakarstwa, wykorzystując
boiska na terenie hali, dostępny sprzęt sportowy oraz
urządzenia na siłowni.
Codziennie od 18.00 do 20.00 młodzież oraz dorośli
zwolennicy „wyciskania” korzystają z przyrządów typu

ATLAS w celu zwiększenia tężyzny fizycznej. Ćwiczenia
wykonują pod opieką instruktora pana Piotra Olszewskiego. „Wpadam na siłownię zawsze wtedy, gdy mam
trochę wolnego czasu i chcę spotkać się z kolegami.
Godzinny trening relaksuje mnie” – mówi Dawid Monkielewicz
Zajęcia aerobiku odbywały się do czerwca 2009 r. cztery razy w tygodniu, natomiast w bieżącym roku szkolnym - dwa razy w tygodniu. W zajęciach rytmicznoruchowych, poprawiających kondycję, kształtujących
sylwetkę oraz relaksujących, prowadzonych przez
panią Różę Zarańską, uczestniczą mieszkanki Sztumu.
Spotkania przy dynamicznej muzyce cieszą się dużą
popularnością wśród pań w każdym wieku.
Młodsze, ale i te dojrzalsze fanki tańca spotykają się
w każdy piątek. Zajęcia prowadzi profesjonalna instruktorka tańca pani Karolina Mejger, założyciel-

ka szkoły tańca Dance For Fun. Dziewczęta i chłopcy
uczestniczą w zajęciach taneczno-ruchowych, które
kształtują sylwetkę, poprawiają koordynację. „Moja
córka niecierpliwie czeka na piątek, bardzo lubi zajęcia
taneczne. Miejsce jest doskonałe, jest swoboda ruchu,
a dzieci chwalą sobie instruktorkę, która jest wymagająca, ale ma podejście do dzieci” – mówi mama ośmioletniej Oli.
Z kolei panie na zajęciach Latino dance 40+ tańczą
i bawią się w rytm gorących przebojów brazylijskiej
samby. „Piątek wieczorem to wspaniały moment, aby
zacząć weekend optymistycznie. Nabyte umiejętności mam zamiar przetestować na zbliżającym się balu
charytatywnym” – wypowiadają się uczestniczki zajęć.

Osiągnięcia sportowe w 2009 roku
29 grudnia 2009r. podczas sesji Rady Miejskiej w Sztumie Burmistrz Miasta i Gminy Sztum oraz Rada Miejska
w Sztumie przyznali wyróżnienia sportowcom, którzy
w 2009 r. osiągnęli wysokie wyniki sportowe. Jednym
z nagrodzonych był Marcin Smoliński, zawodnik Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego Victoria, który
brał udział w Mistrzostwach Świata Juniorów, zdobywając IV miejsce w C-4 500 m i VI miejsce w C-2 1000
m. Marcin jest również srebrnym medalistą Mistrzostw
Europy Juniorów na C-4 1000 m oraz brązowym medalistą na C-2 500 m. Dodatkowym osiągnięciem Marcina
jest zdobycie trzech medali w Mistrzostwach Polski.
Kolejnym nagrodzonym sporowcem był Mateusz Kamiński, który w Mistrzostwach Świata Juniorów zdobył IV miejsce w C-4 500 m oraz tytuł srebrnego medalisty w Mistrzostwach Europy Juniorów na C-4 1000 m.
Mateusz zdobył także brązowy medal w Mistrzostwach
Świata w Maratonie i cztery medale w Mistrzostwach
Polski.
Do grona nagrodzonych dołączył również Patryk Tutaj
złoty medalista i Mistrz Świata w Smoczych Łodziach.
Następnym nagrodzonym sportowcem był Grzegorz
Kara. Dwukrotny srebrny medalista w Mistrzostwach
Polski w C-2 5 km oraz C- 2 10 km oraz zdobywca brązowego medalu w C-2 100 m.
Oprócz wyróżnionych w dziedzinie kajakarstwa nagrodzeni również zostali członkowie Lekkoatletycznego
Klubu Sportowego Zantyr Sztum. Agnieszka Borowska, za zdobycie tytułu brązowej medalistki w Mistrzostwach Polski Juniorów w skoku wzwyż z wynikiem
176 cm oraz jej trener Adam Szpalerski.
Na szczególna uwagę zasługuje fakt, że oprócz wy-

bitnych młodych sportowców mamy wśród naszej
społeczności również weteranów. 13 listopada 2009
r. podczas sesji Rady Miejskiej został wyróżniony
i nagrodzony pan Mieczysław Dobrenko, członek
Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Zantyr Sztum,
który 31 października 2009 r. w Chojnicach zdobył
tytuł Mistrza Polski w biegach przełajowych na dystansie 9 km w kategorii M-60. Wcześniej był posiadaczem medalu srebrnego i brązowego. Medal srebrny
zdobył w Mistrzostwach Polski w Biegach Ulicznych w maju 2009 r. na dystansie 10 km, a brązowy
w 2006 roku. W każdych prawie zawodach, w których startował, był w pierwszej trójce, stawał na podium a było ich około 60. Wyjątkiem był pierwszy start
w 2005 roku w Golubiu – Dobrzyniu, gdzie był piąty.
Mieczysław Dobrenko biega od pięciu lat. Obecnie
jest Prezesem Kolarskiego Ludowego Klubu Sportowego Lider Sztum. Z czynnym sportem pan Mieczysław związany jest od 1959 roku. W latach 1959-73 był
kolarzem i pierwsze kroki stawiał w sztumskiej sekcji
kolarskiej Ludowego Klubu Sportowego w Sztumie.
Po osiągnięciu pierwszych sukcesów był członkiem
Wojewódzkiego Ludowego Kolarskiego Klubu Sportowego Neptun Gdańsk. Startował w wielu wyścigach
kolarskich ogólnopolskich i międzynarodowych na
terenie całego kraju. Po uzyskaniu uprawnień instruktorskich pod koniec lat sześćdziesiątych był czynnym
zawodnikiem i instruktorem kolarstwa. Od 1974 roku
pracował w sztumskich klubach – PLKS Sztum, Znicz
Sztum i Powiśle Czernin. Wychował w Sztumie takich
zawodników, jak: Andrzej Ścira, Adam Baska, Krzysztof Sadowski czy Wojciech Czerkies oraz obecny trener KLKS Lider Eugeniusz Słonina. Od kilku lat działa

w KLKS Lider Sztum.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, życząc dalszych
sukcesów i osiągnięć oraz zadowolenia i wszelkiej pomyślności

Nagrodzeni sportowcy

Mieczysław Dobrenko odbiera gratulacje od Burmistrza
Leszka Tabora
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Sztumska Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz kolejny!
Tym razem ponownie zbieraliśmy pieniądze na rzecz
dzieci z chorobami onkologicznymi – na doposażenie
klinik onkologicznych w sprzęt wysokospecjalistyczny.
Udało nam się zebrać 15.436,97 zł, a ponadto z aukcji
internetowych (wystawiony był m.in. Złoty Medal
Mistrzostw Polski od zawodnika KS Victorii Sztum
Wojciecha Tyszyńskiego oraz Serduszko z 2000 roku
podarowane przez Burmistrza Sztumu) uzyskaliśmy
dodatkową kwotę: 708 zł.
Pieniądze zbierało 40 wolontariuszy nie tylko na ulicach Sztumu, ale także w Gościszewie, Czerninie,
Mikołajkach Pomorskich. Największą kwotę zebrał
wolontariusz, mający od wielu lat najzasobniejszą
puszkę, Adam Wilgorski, któremu serdecznie gratulujemy i dziękujemy.
Oprócz zbiórki na ulicach także w samym Sztabie
można było wesprzeć Orkiestrę. Tradycyjnie czynna była loteria fantowa, można było za symboliczną
opłatą skosztować pierogów i ciasta przygotowanego
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Czerninie, pierników domowej roboty, upieczonych przez Maxa i jego
Mamę, zakupić balony lub inne drobiazgi. Czynne
było stanowisko dla miłośników czworonogów. Przez
cały czas trwania koncertów odbywały się także licytacje przedmiotów przesłanych z Fundacji WOŚP oraz
sztumskiej edycji srebrnego i złotego serduszka.
W koncertach na rzecz Orkiestry zagrali:
- dzieci ze Szkoły Podstawowej z Nowej Wsi,
- Sztumska Orkiestra Dęta,
- dzieci i młodzież ze Studia Tańca „Dance for fun”,
- dzieci i młodzież z Warsztatów Artystycznych SCK,

- Grupa Teatralna „Shuflada”,
- zespół De-Tonacja ze Starego Dzierzgonia.
Ponadto już w piątek trwały zbiórki pieniędzy. Dzięki zaangażowaniu i pomocy pani Marioli Lewandowskiej dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie uzbierały 304,01 zł. Z inicjatywy Pani Agnieszki
Nehring, dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Na
Słonecznej Górce” w piątkowe przedpołudnie dzieci
wspólnie z paniami: Małgorzatą Jurkiewicz i Aleksandrą Krzyżykowską zbierały pieniążki na ulicach
miasta. Udało im się zebrać 289,95 zł. Tradycyjnie
zbiórka trwała także w Zakładzie Karnym, gdzie
uzbierano 354,97 zł, a dodatkowo – dzięki pomocy
Pani Anny Łaskażewskiej - skazani przekazali na
rzecz loterii fanty.
Wszystkim Wolontariuszom, Artystom i Ludzi Dobrej
Woli
DZIĘKUJEMY!!!

Występ dzieci i młodzież ze Studia
Tańca „Dance for fun”

P

OŚ

W
rka

ió

Zb

Sztumska Orkiestra Dęta

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Czerninie

Wolontariat w SP Nr 2 i ZS Czernin
,,Kto żyje dla dobra innych, ten żyje naprawdę…” Słowa Jana Pawła II starają się wdrażać w życie uczniowie
sztumskiej ,,dwójki” oraz Zespołu Szkół w Czerninie,
którzy wraz z paniami prowadzącymi Szkolne Koło
Caritas po raz kolejny obchodzili Międzynarodowy
Dzień Wolontariatu i Osób Niepełnosprawnych w ramach Tygodnia Aktywności. 5 grudnia - Dzień Wolontariusza - to święto wszystkich ludzi dobrej woli,
którzy poświęcają swój czas i energię, aby pomagać

Wigilia w SP 2
L.p

Nazwa instytucji, adres

innym. Młodzi adepci tej niełatwej sztuki, jaką jest
niesienie pomocy i wrażliwość na cudzy los, wykonują wspaniałą pracę.
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 9 grudnia 2009
roku pojechali do Kwidzyna, aby uczestniczyć w VIII
Pomorskim Turnieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych. W trakcie zawodów uczniowie pomagali w pracach komisji, troszczyli się o swoich podopiecznych
w wiosce olimpijskiej oraz kibicowali.
„Młodzieżowy wolontariat działający przy Zespole
Szkół w Czerninie nosi nazwę Otwarte Serca – nazwę
w pełni zasłużoną. Jego członkowie oprócz tego, że
zajmują się systematyczną współpracą z sztumskim
hospicjum, angażują się również w podyktowane
doraźnymi potrzebami akcje charytatywne”- mówi
Bożena Andrzejewska dyrektor szkoły. Wolontariat
rozszerzył w roku szkolnym 2009/2010 zakres swoich działań o pracę na rzecz najmłodszych. Gimnazjaliści odwiedzają systematycznie wszystkie grupy
przedszkolne. Uczniowie z gimnazjum, towarzysząc
maluchom w zabawach, nauce i spacerach, mają niepowtarzalną okazję sprawdzić się w roli opiekunów.
Ponadto, dzięki odwiedzinom w przedszkolu, młodzież zdobywa nowe umiejętności i doświadczenia
Nazwa instytucji, adres

i uczy się odpowiedzialności za innych.
Kto wybrał się w sobotę, 12 grudnia, na przedświąteczne zakupy, natknął się zapewne w wielu sztumskich supermarketach na młodych ludzi w niebieskich
mundurkach. Byli to gimnazjaliści z czernińskiego
Zespołu Szkół, którzy
jako wolontariusze zdecydowali się wziąć udział
w akcji pakowania towarów. Uczniowie pakowali
do siatek towary za zgodą kupujących, ci ostatni
w zamian wrzucali im
do puszek drobne datki.
W sumie zebrano ponad dwa tysiące złotych.
Kwota ta przeznaczona
została na przygotowanie świątecznych paczek
dla pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Sztumie.
Wolontariuszka

Telefony

L.p

Telefony

L.p

Nazwa instytucji, adres

1

Urząd Miasta i Gminy
w Sztumie
ul. Mickiewicza 39

tel. +48 55 640
63 03
fax +48 55 640
63 00

10

Bank Spółdzielczy w Sztumie
ul. Mickiewicza 36

+48 55 277 92 00
tel./fax +48 055 277
29 35

19

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „ MEDICUS”
ul. Sierakowskich 5

+48 55 277 80 70

Telefony

2

Miejsko Gminny Zespół Oświaty, ul. Mickiewicza 39

tel. +48 55 640
63 27

11

PKO BP S.A.
ul. Mickiewicza 3

tel./fax +48 55 277
22 85

20

Apteka „Nowa”
Plac Wolności 26

+48 55 277 22 09

3

Miejsko Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej,
ul. Mickiewicza 39

tel. +48 55 640
63 69

12.

Komenda Powiatowa Policji
ul. Sienkiewicza 7

tel./fax +48 55 267
34 00
tel alarmowy 997

21

Apteka „Medicus”
ul. Morawskiego 1

+48 55 277 37 95

4.

Starostwo Powiatowe
w Sztumie
ul. Mickiewicza 31

tel./fax +48 55 267
74 41
+48 55 267 74 20

13

Straż Miejska
ul. Mickiewicza 39

+48 55 640 63 41

22

Apteka „Alfa”
ul. Sienkiewicza 10

+48 55 277 27 12

5

Sąd Rejonowy
ul. Mickiewicza 17

+48 55 277 33 41

14

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Sienkiewicza 27

+48 55 640 19 20
tel. alarmowy 998

23

Apteka „Św. Anny”
ul. Galla Anonima 12

+48 55 277 50 50

6

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
ul. Słowackiego 1

+48 55 277 20 34

15

Szpital Polski Sztum
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
ul. Reja 12

tel./fax +48 55 640
61 00

24

Sztumskie Centrum Kultury
ul. Galla Anonima 16

+48 55 277 23 06

7

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Mickiewicza 34

+48 55 267 67 00

16

Pogotowie Ratunkowe
ul. Reja 12

+48 55 277 23 33
tel. alarmowy 999

25

Biblioteka i Czytelnia
ul. Mickiewicza 23

+48 55 640 63 44

8.

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Sztumie
ul. Kochanowskiego 28

+48 55 277 22 14

17

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Zdrowie”
ul. Słowackiego 6

+48 55 640 36 00

26

Biblioteka Pedagogiczna
ul. Reja 17

+48 55 277 79 50

9

PZU S.A.
ul. Młyńska 10

+48 55 277 32 79

18.

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Życie”
ul. Nowowiejskigo 21

+48 55 277 80 99

27

Poczta Polska
ul. Mickiewicza 27

+48 55 277 22 01
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