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Uroczyste zapalenie światełek przed Urzędem Miasta i Gminy w Sztumie
Święta tuż, tuż… I aby tradycji stało się zadość, Sztumskie Centrum Kultury przygotowało 03 grudnia 2009 r.
osgodz. 17.00 imprezę plenerową przed Urzędem Miasta i Gminy. Uroczyste zapalenie światełek choinkowych,
koncert kolęd i piosenek bożonarodzeniowych, a także wizyta samego świętego Mikołaja i jego Śnieżynek
sprawiły, że poczuliśmy magię zbliżających się świąt! Niezwykle uradowane - a niekiedy stremowane - spotkaniem z Mikołajem twarze dzieci przekonywały, że jest to impreza, na którą wszyscy czekamy.

Spotkanie wigilijne
Burmistrz Sztumu oraz Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla zapraszają serdecznie na Spotkanie Wigilijne 18 grudnia (piątek) o godz. 12.00 przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie. Pysznymi
pierogami i tradycyjnym barszczem wigilijnym mieszkańców częstować będą panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Czerninie. Świąteczne stoiska zorganizują także uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie, którzy będą sprzedawać włąsnoręcznie wykonane stroiki świąteczne oraz uczniowie naszych szkół
isprzedszkoli, którzy zorganizują kiermasze z wypiekami i ozdobami świątecznymi.Szczególnie zapraszamy
do udziału najmłodsze dzieci, które będą mogły spotkać Mikołaja już na tydzień przed Bożym Narodzeniem!
Może uda się jeszcze szepnąć Mikołajowi na ucho jakieś spóźnione marzenie?

Jak spędzić noc sylwestrową – propozycja Sztumskiego Centrum Kultury
Na Wieczór Sylwestrowy Sztumskie Centrum Kultury przygotowało w tym roku dwie propozycje: jedną
z nich jest zaproszenie na Bal w Salach Zamkowych. Bal rozpocznie się o godz. 19.00 koncertem zespołu Retro Voice, przez pozostałą część wieczoru zabawa odbywać się będzie przy muzyce mechanicznej.
W trakcie trwania balu zorganizowane zostaną także konkursy z nagrodami. Obsługę cateringową zapewni Restauracja „Goraj”. Koszt uczestnictwa to 300 zł od pary (w tym wyżywienie i szampan o północy). Ilość miejsc ograniczona! Serdecznie zapraszamy!
Zgłoszenia pod numerem telefonu: 055 640 63 45
Tych z państwa, którzy nie skorzystają z oferty zabawy w salach zamkowych, zapraszamy na Powitanie
2010 roku „pod chmurką”. Tradycyjnie już przed Urzędem Miasta i Gminy zagra dla państwa zespół,
będą konkursy z nagrodami, a o północy - pokaz sztucznych ogni. Impreza rozpocznie się 31 grudnia
br. osgodzinie 23.00 a potrwa do godziny 1.00 Nowego Roku. Serdecznie zapraszamy!
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Jak spędzić noc sylwestrową – propozycja Sztumskiego
Centrum Kultury
Pięciolatki na start

Wszystkim mieszkańcom z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy serdeczne życzenia szczęścia i radości
z przeżywania tych najpiękniejszych dni w roku.
Życzymy, by Wigilia we wszystkich domach przyniosła Państwu
wiele refleksji, ciepła rodzinnego i spokoju, a Nowy 2010 Rok
spełniając Państwa marzenia i oczekiwania,
dostarczył samych pogodnych dni.
W imieniu władz samorządowych oraz pracowników
życzenia składają
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor

Przewodniczący Rady Miejskiej
Czesław Oleksiak
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Dobra kadencja
O podsumowanie 3 lat kadencji Rady Miejskiej
wsSztumie poprosiliśmy Czesława Oleksiaka
– jej przewodniczącego.
Jak Pan Przewodniczący ocenia minione 3 lata?
W ciągu 3 lat obecnej kadencji Rada Miejska
wsSztumie podjęła wiele uchwał, które mają
służyć rozwojowi gminy, poprawić warunki życia jej mieszkańców oraz sprzyjać inwestycjom,
upiększających nasze miasto i gminę. Podjęcie
tych uchwał było możliwe dzięki bardzo dobrej
współpracy wszystkich radnych. Wszelkie kwestie sporne rozwiązywano jeszcze przed sesją
na posiedzeniu resortowych komisji. Dlatego też
sesje rady przebiegały spokojnie bez większych
zawirowań. Wprawdzie na początku obecnej
kadencji było trochę kłopotów z podjęciem niektórych uchwał, dotyczących choćby przekształcenia Przedszkola „Na Słonecznej Górce” czy też
budowy ronda u zbiegu ulic Mickiewicza, Kochanowskiego i Baczyńskiego.
Niektórzy radni czynili wówczas najróżniejsze
zabiegi, aby uniemożliwić podjęcie tych decyzji.
Na szczęście większość dostrzegała pozytywy
w ich podjęciu i tak też się stało. Takie są reguły
demokracji i każdy ma prawo do własnej opinii
i odmienności poglądów. Najważniejsze jednak
to rozsądek i wspólne działanie na rzecz gminy
i jej mieszkańców. To, że w naszej radzie panuje bardzo dobra atmosfera, jest zasługą wyborców naszej gminy, którzy wybrali takich radnych,
którym dobro jej mieszkańców leży głęboko na
sercu.

A współpraca z burmistrzem?
Pragnę podkreślić, że bardzo dobrze układa się
współpraca z burmistrzem p. Leszkiem Taborem, w przeciwieństwie do poprzedniej kadencji, kiedy grupa radnych z nim bardzo walczyła.
Dzięki temu obecnie szybciej podejmowane są
uchwały i lepsze możliwości ich wykonania. Po
bardzo długiej procedurze rozstrzygnięcia przetargu na rewitalizację centrum Sztumu i bulwaru nad jeziorem, z korzyścią dla gminy, nareszcie mogły rozpocząć się prace. W przyszłym
roku rozpoczną się też prace na Placu Wolności.
Spowoduje to duże utrudnienia dla mieszkańców. Proszę wszystkich o cierpliwość i wyrozumiałość. Po zakończeniu prac wszyscy będziemy
mogli cieszyć się pięknym, odrestaurowanym
rynkiem, gdzie zapewne z przyjemnością będziemy mogli posiedzieć, odpocząć, podziwiając jego urok. Mam nadzieję, że w przyszłym
roku rozpocznie się też remont i rozbudowa
kina, które nadal jest zamknięte z powodu fatalnego stanu technicznego. Pozyskaliśmy środki
na kanalizację Sztumskiego Pola, remont boiska
w Gościszewie, Czerninie i świetlicy w Sztumskiej Wsi. Przygotowujemy termomodernizację
szkoły w Czerninie, Gościszewie, Przedszkola im.
Kubusia Puchatka i budynku Urzędu Miasta.
Gmina pomaga też powiatowi?
Tak jak zawsze od czasu jego powstania. Walczyliśmy jako gmina o ten powiat. Pomogliśmy
finansowo między innymi przy budowie boiska
sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie, modernizacji ulicy Nowowiejskiego, dzięki gminie powiat pozyskał też

pieniądze na remont ul. Reja i Lipowej. Ponadto
gmina zadeklarowała dofinansowanie termomodernizacji liceum w Sztumie oraz szkoły w
Barlewiczkach.
Co obecnie najbardziej martwi radnych?
Zagospodarowanie specjalnej strefy w Koniecwałdzie. Na sesję 13 listopada 2009 r. zaproszono prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej p. Teresę Kamińską, która zapoznała Radę i wszystkich obecnych na sesj,
zSproblemami w pozyskaniu inwestora sztumskiej strefy. Kryzys odstraszył prawie pewnego
inwestora duńskiego, kolejni zniechęcają się
dużą odległością od autostrady, a szczególnie
zakorkowanym mostem na Nogacie w Malborku, dochodzi do tego brak południowej obwodnicy wokół Malborka czy też mostu na Wiśle w
wpobliżu Kwidzyna. Jestem jednak optymistą
i wierzę, że doczekamy inwestora lub inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy. Przypuszczam, że duża skala bezrobocia jest też
przeszkodą w pełnym zasiedleniu mieszkań
nowego osiedla na ulicy Spokojnej. W 2007
roku wiele osób deklarowało zainteresowanie
spółdzielczymi mieszkaniami. Teraz mają jednak kłopoty z pozyskaniem kredytu na wkład
własny.
Drodzy mieszkańcy, już za dwa lata dzięki
sprawnie działającej radzie i dobrej współpracy
z burmistrzem, Sztum stanie się piękniejszy.
Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich
mieszkańców.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Czesław Oleksiak

Sprawa biogazowni oraz rozbudowy fermy prosiąt w Czerninie
Wielu mieszkańców pyta o plany związane z budową biogazowi oraz rozbudową fermy prosiąt
w Czerninie.
Przypominamy, że w 2006 roku radni w wyniku
emocjonującej dyskusji podjęli budzącą wiele
wątpliwości i kontrowersji decyzję umożliwiającą adaptowanie części budynków dawnej fermy tuczu w Czerninie na fermę prosiąt. Zgodnie
zsdeklaracjami i planami inwestora wyrażanymi
na piśmie, w trakcie dyskusji w samorządzie i na
zebraniach sołeckich gmina wydała warunki na
lokalizację fermy dla hodowli 40 tys. prosiąt oraz
2 tys. macior i 60 knurów. Taką skalę produkcji
deklarował inwestor.
Aby ograniczyć uciążliwość odorową fermy,
gmina zobowiązała właściciela do wywożenia
gnojowicy poza gminę, a docelowo do wybudowania rolniczej biogazowi tzn. nowoczesnego urządzenia do odgazowywania uciążliwych
gazów z gnojowicy, połączonego z produkcją
ciepła na potrzeby fermy i energii elektrycznej.
Jej wielkość miała być dostosowana do obecnej
produkcji gnojowicy.
Po tych 3 latach pojawiły się jednak problemy,
które mocno zaniepokoiły samorząd, władze sołeckie oraz mieszkańców. Właściciel fermy ujawnił plany dalszej rozbudowy hodowli prosiąt do
220 tys. sztuk rocznie, a więc kilkakrotnie więcej
niż pierwotnie deklarował. Samorząd uznał, że

może to drastycznie naruszyć obecną równowagę między prowadzoną na dzień dzisiejszy skalą
hodowli, a warunkami życia mieszkańców, rozwojem budownictwa mieszkalnego, kierunkami
rozwoju gminy np. turystyką. Władze gminy inwestorowi jasno dały do zrozumienia, iż na taką
skalę produkcji nie ma zgody samorządu.
Ważąc korzyści z obecnej fermy, dużo mniejsze zatrudnienie niż pierwotnie deklarowano,
niewielkie w stosunku do zajętej powierzchni
podatki (za fermę płaci się podatek rolny jak za
każde gospodarstwo rolne) należy stwierdzić,
że dalsza rozbudowa fermy może być poważną
barierą rozwoju naszej gminy w innych kierunkach.
Wraz z planami rozbudowy fermy pojawił się
inwestor planujący wybudowanie bardzo dużej
biogazowi o mocy 1,7 MG, liczący także na znaczący wzrost produkowanej gnojowicy. Tak duża
biogazownia miałaby charakter przemysłowy
i byłaby faktycznie spalarnią różnych odpadów.
Również w tym przypadku gmina nie wyraża
zgody na tak dużą biogazownię. Wstrakcie postępowania związanego z wydaniem decyzji
środowiskowej, po analizie przedstawionych
i ciągle uzupełnianych dokumentów, po trwającej ponad 10 godzin rozprawie administracyjnej
w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie z udziałem
przedstawicieli gminy i inwestora oraz mieszkań-

ców okazało się, że tak duża biogazownia potrzebuje do przerobu przeszło 100 tys. ton różnych odpadów, które po odgazowaniu trzeba
rolniczo wykorzystać. Do obecnej fermy tuczu
o hodowli 40 tys. prosiąt potrzebna jest biogazownia osmocy 0,3 - 0,5 MG. Wyrażanie zgody
na budowę biogazowi osmocy 1,7 MG oznaczałoby więc, że naszymi lokalnymi drogami, ulicami należałoby przewieść setki tysięcy ton odpadów z promienia kilkudziesięciu kilometrów,
w zaawansowanym stadium fermentacji, a więc
i bardzo uciążliwych odorowo. Otworzyłoby to
także furtkę do powiększenia obecnej fermy.
Władze gminy uważają, że jeden uciążliwy pod
tym względem zakład w Uśnicach już wystarczy
i dlatego robimy wszystko, aby nie powstała
duża biogazownia w Czerninie.
Wydaliśmy negatywną decyzję środowiskową na lokalizację biogazowni o mocy 1,7 MG,
wspartą opiniami powiatu i Sanepidu, negatywnymi opiniami z zebrań sołeckich. Inwestor
odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.
Gmina popiera budowę biogazowni, ale dostosowanej mocą do obecnej produkcji gnojowicy
w Czerninie. Jesteśmy przeciwni przywożeniu
uciążliwych odpadów z innych terenów.

Ważne sprawy

www.sztum.pl

grudzień 2009 str. 3

Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na sesji Rady Miejskiej
Na zaproszenie Burmistrza Leszka Tabora
isPrzewodniczącego Rady Miejskiej Czesława
Oleksiaka na sesji w Sztumie gościli przedstawiciele Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, prezes pani Teresa Kamińska i dyrektor do
spraw marketingu pani Iwona Grajewska. Radni
wielokrotnie pytali - dlaczego nie znaleziono dotychczas inwestora zainteresowanego terenem
Strefy, zlokalizowanym w naszej gminie, wsKoniecwałdzie ?
Udzielając odpowiedzi na to pytanie, pani prezes poinformowała o kłopotach, jakie występują
przy zagospodarowaniu tego terenu.
Na wstępie stwierdziła , że jest to bardzo ważne
spotkanie, gdyż został wyczerpany pewien zasób
możliwości pozyskiwania inwestora dla tego terenu i należy zastanowić się wspólnie - co dalej?
Na początku wszyscy byliśmy pełni entuzjazmu.
Zarówno zarząd Strefy jak i władze Sztumu zrobiły wiele by wykonać pełną infrastrukturę. Prezes
Teresa Kamińska przekazała wyrazy uznania dla
władz Miasta za bardzo dobrą współpracę. Jednak stwierdziła, kolejny rok w strefie kończy się
bilansem zerowym. „Mieliśmy nadzieję, że w Malborku będzie obwodnica południowa. Tylko taka
daje bezpośrednie połączenie z autostradami i

znacznie poprawia dostępność komunikacyjną
Sztumu. Potencjalni oferenci bardzo skrupulatnie analizują te sprawy przy planowaniu inwestycji. Wygląda na to, ze Malbork zmienił koncepcję
budowy obwodnicy na północną, według nas
nie ma to racjonalnego uzasadnienia. Wydaje się,
że decyzja Malborka jest ostateczna”.
Następnie pani prezes zaproponowała przeanalizowanie pewnych rozwiązań i opracowanie
nowej strategii zagospodarowania tej części
PSSE. Wskazała wartość powiązania komunikacyjnego Sztumu z Kwidzynem w kontekście planowanego mostu i dostępu do autostrady A1.
Drugą propozycją jest nakierowanie działań na
pozyskanie do Strefy małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Dyrektor ds. marketingu Iwona Grajewska
przedstawiła uczestnikom sesji listę firm, z którymi prowadzono rozmowy na temat inwestowania w Sztumie. To dwunastu inwestorów zscałego
świata, którzy bardzo chwalili warunki do inwestowania stworzone w Koniecwałdzie: ukształtowanie terenu, infrastrukturę. Niestety, po dokładniejszej analizie informowali, że problemem jest
zbyt długi przejazd przez Malbork do autostrady

Sytuacja finansowa gminy a planowane inwestycje
Gmina przygotowała wiele projektów inwestycyjnych, które już się rozpoczęły lub rozpoczną
ws2010 roku i latach następnych. Ogólna wartość planowanych inwestycji wynosi około 40
mln złotych. Najważniejszą jest rozpoczęta modernizacja bulwaru nad Jeziorem Sztumskim
oraz modernizacja Centrum Sztumu tj. Placu
Wolności i przyległych ulic. Wkrótce przystąpimy
do inwestycji na terenach wiejskich: kanalizacji
ulicy Żeromskiego i Sztumskiego Pola, modernizacji boisk sportowych w Czerninie i Gościszewie.
Gmina ogłasza także przetarg na modernizację
budynku kina „Powiśle”. Powstanie w nim nowoczesna sala kinowa i wielofunkcyjne Centrum
Kultury (zamek docelowo jest przeznaczony na
Centrum Hotelowo-Konferencyjne).
Wspomagamy także finansowo powiat, dofinansowując projekt modernizacji szkoły w Barlewiczkach, liceum w Sztumie oraz modernizację
ulic Reja i Lipowej. To tylko niektóre z naszych
inwestycji. Zamierzamy także wykonać termomodernizację budynków Przedszkola „Kubusia
Puchatka” w Sztumie, Zespołu Szkół w Czerninie
i Gościszewie, budynku Urzędu Miasta i Gminy
wsSztumie.
Wielu mieszkańców zadaje sobie naturalne pytania: Jaka jest sytuacja finansowa gminy? Czy
dobrze przygotowano montaże finansowe? Czy
gminę stać na te inwestycje? Informacja o takim
zakresie inwestycji nie oznacza, że gmina w tym
momencie jest w stanie sfinansować wszystkie
zgłaszane przez mieszkańców potrzeby. Są one,
niestety, dużo większe niż nasze możliwości,
mimo iż planujemy bardzo szeroki front robót.
Sztumska gmina od wielu lat przygotowywała
się do tego momentu, kiedy będzie można starać
się o duże środki z Unii Europejskiej. Przygotowywała się, prowadząc racjonalną, długoterminową
politykę finansową, jednocześnie przygotowując
niezbędną dokumentację. Taka polityka była konieczna, aby zgromadzić środki na współfinansowanie projektów unijnych, gdyż tak dużego
wsparcia z Unii Europejskiej jak w latach 20072013 polskie samorządy już nie otrzymają. Żeby
jednak korzystać z tych pieniędzy, trzeba mieć
własne środki finansowe.

Polityka finansowa gminy polegała na mądrym
oszczędzaniu na wydatkach bieżących, zbilansowaniu budżetu gminy, utrzymywaniu długu na
niskim poziomie oraz zabezpieczeniu nowych
źródeł dochodów. W ostatnich latach, kiedy poprawiła się sytuacja gospodarcza w Polsce i tym
samym na Ziemi Sztumskiej oraz rosły dochody
gminy, zastanawialiśmy się nad każdą gminną
złotówką, zanim ją wydaliśmy. Teraz, kiedy gospodarka zwolniła, spadły tak jak w całej Polsce
dochody gminy, korzystamy z naszych oszczędności, z nowych źródeł podatków, jak np. wpływy
z farmy wiatrowej w Koniecwałdzie.
Rozpoczynamy teraz wiele inwestycji, ponieważ
już otrzymaliśmy z Unii Europejskiej dofinansowanie najważniejszych projektów. Rozstrzygnęliśmy przetargi na największe inwestycje, a firmy
budowlane, ze względu na brak zamówień na
rynku, składają bardzo dobre oferty.
Rozpoczynamy teraz te inwestycje, ponieważ
jest to najlepszy moment na wykorzystanie
naszych własnych możliwości finansowych tj.
wypracowanych w latach ubiegłych nadwyżek
oraz zerowego zadłużenia gminy. W ten sposób
pomnażamy każdą naszą własną złotówkę. Odróżnia nas to od sytuacji budżetu państwa, będącego, niestety, w katastrofalnym stanie i wielu
samorządów mocno zadłużonych, często na pograniczu ustawowych możliwości oraz mających
kłopoty ze sfinansowaniem wydatków bieżących
z własnych dochodów.
Z prognoz finansowych dla naszej niebogatej
przecież gminy wynika, że bezpiecznie dla naszych finansów możemy rozpoczynać zaplanowane inwestycje, mając pewność, iż w przyszłości nie ograniczy to wydatków na zaspokojenie
bieżących potrzeb mieszkańców oraz prowadzenia nowych inwestycji. W chwili obecnej pierwszeństwo mają projekty współfinansowane przez
Unię Europejską.
Leszek Tabor
Burmistrz Sztumu

A-1; rezygnowali, wybierając inne tereny.
Burmistrz Leszek Tabor poinformował o działaniach związanych z utrzymaniem wariantu obwodnicy południowej w Malborku. Nie można
liczyć na poprawę, jeśli chodzi o przejazd przez
Malbork, w kierunku Gdańska i autostrady A1”.
Radni w dyskusji wyrażali zaniepokojenie i obawy, o dalszy los tego terenu. Zgłaszali propozycję
podjęcia rozmów z PKP w celu transportu kolejowego oraz z dyrekcją dróg krajowych osprzebudowie drogi w kierunku Kwidzyna isplanowanego mostu w Malborku.

Prezes PSSE na sesji Rady Miasta w Sztumie.

Młodzieżowa Rada Gminy Sztum
22 października 2009 roku przeprowadzone
zostały wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
Sztum. Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Sztumie
oraz Zespołu Szkół w Czerninie wybrali 15 radnych. Radnymi zostali: Grzegorz Grabowski,
Patrycja Hinz, Cyntia Jankowska, Karol Kołodziejski, Dawid Marcinkowski, Dawid Monkielewicz, Kamila Paluch, Jarosław Sobiesiak
– uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Sztumie oraz
Jadwiga Frąckowiak, Dominika Kapuścińska,
Tomasz Markowicz, Magdalena Mączewska,
Monika Mikłosz, Agata Pajdzik, Aleksandra
Zając – uczniowie Zespołu Szkół w Czerninie.
Młodzieżowa Rada Gminy Sztum ma charakter
opiniodawczy, wnioskodawczy i doradczy wobec działań organów samorządowych Miasta
i Gminy Sztum w sprawach dotyczących młodzieży i mogących mieć istotne dla nich znaczenie. Celem Młodzieżowej Rady Gminy jest
upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży, zwiększenie aktywności młodych ludzi w
Mieście i Gminie Sztum, kształtowanie poczucia
odpowiedzialności obywatelskiej, promowanie
zasad demokracji i idei samorządowych wśród
młodych ludzi, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży,
reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska
młodzieżowego wobec władz miasta oraz innych
instytucji, propagowanie kultury, przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród młodzieży
i współtworzenie warunków ich zapobiegania,
działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych, współpraca z samorządami
uczniowskimi.
Kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Sztum trwa
2 lata. Kadencja pierwszej Rady trwa do jesieni 2011 roku. Inaugarcyjna sesja Młodzieżowej
Rady odbyła się 11.12.br. – więcej informacji
wsnasyępnym wydaniu Biuletynu.
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Prace rozpoczęto - rewitalizacja centrum Sztumu i modernizacja
Zostały podpisane umowy na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz nadzory autorskie
na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa
istniejącego bulwaru nad Jeziorem Sztumskim
w Sztumie oraz przebudowa nawierzchni ulic,
chodników i infrastruktury technicznej, budowa
sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury,
zieleni i parkingów w centrum miasta Sztum.
Czas realizacji zadania wyniesie 30 miesięcy dla
rewitalizacji centrum miasta oraz 18 miesięcy
dla modernizacji bulwaru.
Plac budowy został przekazany wykonawcy zadania 28 października 2009 r.
Uroczyste wbicie symbolicznej łopaty odbyło się
w obecności władz Miasta, przedstawicieli Rady

Marszałek dotrzymał słowa
Realizowana jest modernizacja kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej Czernin- Górki. Przypominamy, że pierwszy odcinek Sztum- Czernin
w wyniku starań sztumskiego samorządu oraz
dofinansowania w wysokości ok. 500 tys. zł został zrealizowany w ubiegłym roku. Wtedy też
Marszałek Województwa Mieczysław Struk,
doceniając wkład finansowy gminy, obiecał, że
władze wojewódzkie zmodernizują też drogę
Czernin- Górki. Słowa dotrzymał i po wielu problemach z uzyskaniem pozwolenia na budowę
(w przydrożnych lipach zagnieździł się chroniony unijnymi dyrektywami owad - pachnica dębowa) modernizacja rozpoczęła się. Wykonuje
ją wyłoniona w wyniku przetargu doświadczona
firma z Prabut. Wzdłuż poszerzonej drogi będzie
chodnik ze ścieżką rowerową oraz zatoki autobusowe. Dzięki tej inwestycji znacznie poprawi
się bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców.

Odcinek drogi Sztum-Czernin

Remont świetlicy w Sztumskiej
Wsi
Włączając się w proces aktywizacji życia kulturalnego środowisk wiejskich, Sztumskie Centrum
Kultury aplikowało o przyznanie dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w celu realizacji projektu: Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
w Sztumskiej Wsi.
Nasze starania zakończyły się sukcesem –
7Ssierpnia 2009 r. w Sali Posiedzeń Starostwa
Powiatowego w Malborku podpisaliśmy umowę
o przyznaniu pomocy.
Dzięki inwestycji mieszkańcy Sztumskiej Wsi
zyskują atrakcyjne miejsce dla działalności kulturowej oraz integracji. Prace już się rozpoczęły,
zakończenie całej inwestycji zaplanowano na
koniec tego roku.

Miejskiej Sztumu oraz mieszkańców.
Wykonawca robót został wyłoniony w drodze
przetargu, przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o zamówieniach publicznych. Wykonawca - firma Dekpol
Spółka z o.o., prowadzi roboty przygotowawcze
dla realizacji inwestycji.Następnym etapem będzie wymiana mostku przy torach kolejowych,
wszwiązku z tym w pierwszej dekadzie grudnia
br. wystąpią utrudnienia w komunikacji na bulwarze.
Po zamontowaniu mostku rozpoczną się wykopy i wymiana nawierzchni w stronę plaży,
by zdążyć z robotami drogowymi w jej obrębie
do otwarcia sezonu letniego. W sezonie letnim

2010 plaża będzie czynna w stanie obecnym,
zaś prace polegające na remoncie plaży i pomostów przewidziane są w drugiej połowie sierpnia
2010 r.
Na większe utrudnienia natrafią mieszkańcy
Sztumu od stycznia 2010 r. ze względu na to, iż
prace będą postępować szybciej i jednocześnie
w różnych miejscach.
W ramach podziękowania za wyrozumiałość
mieszkańców, wykonawcy wychodzą z wesołymi tabliczkami, które można spotkać wzdłuż
bulwaru.
Urząd Miasta i Gminy Sztum będzie na bieżąco
informował o utrudnieniach w komunikacji
w związku z prowadzonymi robotami.

Początek nowego osiedla
10 listopada odbyła się skromna, ale bardzo
ważna uroczystość oddania pierwszego bloku
na nowym osiedlu mieszkaniowym Spółdzielni
Mieszkaniowej „Renawa”. Wzięli w niej udział
przyszli lokatorzy oraz Prezes spółdzielni Jerzy
Śnieg, władze samorządowe z Przewodniczącym Rady Miejskiej Czesławem Oleksiakiem,
Burmistrzem Leszkiem Taborem, Burmistrz Alicją Podlewską, wykonawcy i inspektorzy nadzoru.
Po prawie 20 latach oddano pierwszy w Sztumie spółdzielczy budynek, kładąc podwaliny
pod nowe osiedle przy nowo wybudowanej
ulicy Spokojnej. W budynku znajdują się 83
mieszkania o powierzchni od 49 do 69 m². Jest
to budownictwo spółdzielcze tzn. pod klucz.
Mieszkania są wykończone oraz wyposażone
wsarmaturę sanitarną. Wystarczy pomalować
ściany, wstawić meble i można mieszkać.
Wybudowano infrastrukturę wokół budynku:
drogi dojazdowe, parkingi, place zabaw zapewniając mieszkańcom bardzo dobre warunki zamieszkania. Budynek jest ogrzewany z ciepłowni miejskiej i wyróżnia się elegancką elewacją.
Spełniły się marzenia wielu rodzin oraz samorządu o budowie nowego osiedla. Jest to obecnie
najlepsza oferta na własne mieszkanie w Sztumie. Spółdzielnia „Renawa” zgodnie z deklaracjami dotrzymała terminu budowy i pozyskała
na tę inwestycję preferencyjny kredyt o stałej
stopie 3,5% z budżetu państwa. Przy okazji budowy przez gminę osiedlowej drogi ul. Spokojnej powstało bardzo dobre, nowe połączenie
północnej części Sztumu z centrum miasta .
Życzymy wszystkim mieszkańcom nowego
osiedla sąsiedzkiej zgody oraz spokoju.

Świetlica wiejska w Sztumskiej Wsi.

Nowe osiedle mieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Renawa”.

Ul. Spokojna - pierwszy po 20 latach blok spółdzielczy w Sztumie.

Schetynówki w Sztumie
Cieszymy się bardzo, że w wyniku porozumienia zawartego między gminą Sztum a powiatem sztumskim udało się powiatowi pozyskać
środki w ramach rządowego programu tzw.
schetynówek na modernizację ul. Reja oraz ul.
Lipowej wsSztumie. Wsparcie finansowe gminy
wSwysokości 540 tys. zł. pozwoliło powiatowi
na zgłoszenie wniosku o remont dwóch ulic.
Partnerstwo sztumskiej gminy przysporzyło powiatowi wsrankingu dodatkowych punktów w
konkurencji z innymi samorządami, dzięki czemu sztumskie wnioski znalazły się na liście dofinansowanych.
Obecnie wymienione ulice są bardzo zniszczone. Przeprowadzenie remontu winno w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym pieszych
– szczególnie dzieci.
W przyszłym roku, wzorem ulicy Nowowiejskiego, kolejne dwie ulice zyskają nowy dywanik asfaltowy. Wyremontowane zostaną także
chodniki. Zrealizowane zostaną wnioski i prośby wielu mieszkańców o remont tych ważnych
dla pieszych i kierowców ulic, prowadzących do
wielu ważnych instytucji, zakładów pracy
isosiedli mieszkaniowych.

www.sztum.pl
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Termomodernizacja obiektów szkolno-oświatowych – budynek Zespołu Szkół w Czerninie
i Przedszkole Publiczne nr 1 w Sztumie
19 listopada br. Gmina Sztum złożyła kolejny
wniosek aplikacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Tym razem wniosek dotyczył projektu pn.
„Poprawa efektywności wykorzystania energii
w budynkach użyteczności publicznej na terenie
Gminy Sztum – termomodernizacja Zespołu Szkół
w Czerninie oraz Przedszkola Publicznego Nr 1
wsSztumie”
Projekt zakłada termomodernizację 2 obiektów użyteczności publicznej tj.: budynku

Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola
Publicznego nr 1 w Sztumie. Oba obiekty w
chwili obecnej nie spełniają wymagań dotyczących prawidłowej gospodarki cieplnej. Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności zapewnienia właściwych warunków do
nauki i pracy w ww. obiektach edukacyjnych
oraz zapewnienia efektywności kosztowej
i ekologicznej związanej z ogrzewaniem
obiektów. Całkowita wartość projektu wynosi 3 139 873 PLN, wartość wnioskowanego
dofinansowania stanowi 75% czyli

Pierwsze umowy o dofinansowanie projektów w ramach
środków z Unii Europejskiej podpisane
W dniu 2 listopada br. w Gdańsku została
podpisana umowa o dofinansowanie UDARPPM.08.02.00-00-009/08-00 dot. projektu pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola”. Projekt zostanie zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013.

Ze strony Miasta i Gminy Sztum podpis złożyła Zastępca Burmistrza Alicja Podlewska,
natomiast w imieniu Zarządu Województwa
Pomorskiego umowę podpisał Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski oraz Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.
Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na
lata 2009-2010. W jej wyniku powstanie sieć kanalizacyjno – sanitarna o łącznej długości 3,5 km,
która umożliwi przyłączenie się do sieci 43 gospodarstw domowych i 22 podmiotów gospodarczych oraz odbiór 31 tys. m3 ścieków rocznie.
Inwestycja swym zakresem obejmuje teren Sztumu przy ul. Polnej i ul. Żeromskiego oraz teren
w Sztumskim Polu przy ul. Żeromskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 3 019 418,48 PLN,
natomiast przyznane dofinansowanie w ramach
RPO WP to kwota 1 602 594,68 PLN.
1 grudnia br. podpisano umowę dofinansowania projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu
– rewitalizacja i zagospodarowanie głównych

przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu”. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozowju Regionalnego wynosi 5 123 229,67
PLN

Miasto i Gmina Sztum uzyskało również środki na realizację II etapu kanalizacji, stanowiącej kontynuację budowy sieci kanalizacyjnej
wsmiejscowości Sztumskie Pole. Zaakceptowany został wniosek o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej dla projektu pn. „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części
Sztumskiego Pola” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Głównym założeniem
projektu jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej
osnastępne 4,2 km. Realizacja tej inwestycji
umożliwi przyłączenie się do sieci kolejnych 39
gospodarstw domowych.
Wartość projektu to 2 930 618,76 PLN, planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
wynosi 1 805 667 PLN.

Rekreacja i aktywna integracja
w Nowej Wsi
Miasto i Gmina Sztum w listopadzie br. złożyła
kolejny wniosek o przyznanie dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej. Tym razem gmina ubiega się o środki na realizację projektu pn.
„Utworzenie miejsca rekreacji w Nowej Wsi poprzez remont boiska, urządzenie placu zabaw
wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
w celu stworzenia warunków do aktywnej integracji mieszkańców”.
W ramach projektu zaplanowano w Nowej Wsi
remont boiska wiejskiego i bieżni lekkoatletycznej, doposażenie w tablice do koszykówki istniejącego już boiska, urządzenie placu zabaw
isterenów zielonych. „Projekt zakłada przeprowadzenie szkolenia na temat sposobów aktywizacji mieszkańców oraz organizację Rodzinnego
Festynu Rekreacyjno-Sportowego. Wszystkie
prace zamierzamy wykonać w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku” - mówi Katarzyna
Krzyżykowska - dyrektor Miejsko–Gminnego
Zespołu Oświaty w Sztumie. Wartość inwestycji
wynosi 400 000 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie stanowi 85 % tj. 340 000 mln zł.
Obecnie trwa ocena wniosków złożonych do
konkursu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2007-2013, Działanie 9.3 Lokalne Inicjatywy
Obywatelskie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
pod koniec marca 2010 roku.

Nareszcie chodnik na cmentarz
Parleta

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Budynek Urzędu, ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych i piwnicy oraz stropodach
nad przybudówką charakteryzują się wysokim
współczynnikiem przenikania ciepła oraz posiadają niską izolacyjność cieplną. Budynek Urzędu charakteryzuje się nadmiernym zużyciem
energii cieplnej do celów grzewczych. Regulacja
temperatury w instalacji centralnego ogrzewania, w zależności od temperatury zewnętrznej,
wykonywana jest centralnie w węźle dostawcy
ciepła. Brak jest prawidłowej regulacji hydrau-

2 354 904,75 PLN. Jest to zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji na lata 20092011. Wykonanie tych modernizacji będzie
spełnieniem wniosków rodziców, nauczycieli
oraz radnych . Poprawi to estetykę budynku i
pozwoli ograniczyć wydatki na energię.

licznej na pionach co. W celu przeciwdziałania
tym zjawiskom w 2010 roku przeprowadzone
zostaną roboty budowlane na obiekcie budynku
Miasta i Gminy w Sztumie. Termomodernizacja
budynku Urzędu polegać będzie na ociepleniu
ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
oraz ścian piwnicy, wykonaniu izolacji poziomej
i pionowej, wymianie okien, ociepleniu stropodachu nad przybudówką oraz modernizacji systemu grzewczego.

Zrealizowane zostały prośby wielu mieszkańców, szczególnie osób starszych o wykonanie
chodnika na cmentarz Parleta. 19 października
2009 r. oddano do użytku chodnik w Zajezierzu. Wykonawcą robót była firma „DOMBUD”
zsKwidzyna. Wartość zadania wyniosła 170.000
zł. Zrealizowane zadanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drodze prowadzącej do
cmentarza Parleta, szczególnie osób pieszych.
Budowa chodnika była możliwa po wykonaniu
wielu innych zadań. Najważniejsze i najbardziej
pracochłonne było dokonanie podziałów geodezyjnych i wykup gruntów pod przyszły chodnik.

Sprawy społeczne
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Wizyta delegacji dyrektorów szkół i pracowników oświaty z Kupiszek na Litwie
16 października 2009 roku w Sztumie gościła
trzydziestoosobowa delegacja dyrektorów szkół
i pracowników oświaty z zaprzyjaźnionej miejscowości Kupiszki na Litwie. Podczas wizyty goście zapoznali się z polskim systemem oświaty
iszwiedzili sztumskie placówki oświatowe: szkołę podstawową, gimnazjum oraz przedszkola.
Spotkanie już o godzinie 8.00 rozpoczęło się
od wizyty w Szkole Podstawowej Nr 2 Sztumie.
Następnie goście udali się do sztumskich przedszkoli: „Kubusia Puchatka” i „Na Słonecznej Górce”. Delegacja została bardzo ciepło i gościnnie
przywitana przez przedszkolaków, którzy specjalnie dla nich wspólnie z nauczycielami przygotowali występ artystyczny, a następnie wręczyli pamiątkowe upominki.
W Gimnazjum Nr 1 w Sztumie gości serdecznie

powitały władze Miasta i Gminy Sztum. Wizyta
zbiegła się ze świętem gimnazjum, więc wszyscy
uczestniczyli w uroczystościach poświęconych
patronowi - Janowi Pawłowi II i mieli okazję obejrzeć przedstawienie w wykonaniu gimnazjalistów. „Litwinom bardzo podobał się odnowiony
budynek gimnazjum, ale szczególnie zachwyciła
ich hala sportowa” – mówi Aldona Ruszkowska,
dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Sztumie.
Aby uatrakcyjnić pobyt Litwinów, zorganizowano wycieczkę po przepięknych okolicach
Sztumu. Goście, podziwiając śluzę w Białej Górze, mieli okazje wysłuchać jej historii, zwiedzili
Szkołę Polską w Piekle i Zamek Sztumski. Dopełnieniem rajdu po najatrakcyjniejszych zabytkach Ziemi Sztumskiej było zwiedzanie Zamku
Krzyżackiego w Malborku.

Dziecięcy Sejm w Przedszkolu Kubusia Puchatka
W listopadzie w sztumskim Przedszkolu Nr 1 realizowane było przedsięwzięcie „Optymistyczny
Sejm”, mające na celu przybliżenie tak trudnej
dla grupy pięcio – sześciolatków tematyki .
W jego ramach odbyła się pogadanka z nauczycielką historii ze sztumskiego gimnazjum - Panią Eleonorą Karzarnowicz, która zapoznała
przedszkolaków z trudnymi pojęciami: prawo,
sejm, poseł, marszałek sejmu, ustawa, debata,
głosowanie. Opowiedziała również o pracach
nad ustanawianiem prawa w kraju, na szczeblu
powiatowym oraz gminnym.
Dzieci w dwóch grupach uczestniczyły w wycieczce do Starostwa Powiatowego i Urzędu
Miasta i Gminy w Sztumie Przedszkolaki zostały
zaproszone do sal obrad, gdzie w prosty sposób poznawały tajniki pracy włodarzy i radnych.
Miały także możliwość zadawania pytań w sprawach związanych z obradami i podejmowaniem
decyzji. Poznały w ten sposób przedsmak obrad,
jakie czekały je w kolejnym dniu w przedszkolu.
Dzieci dowiedziały się również o wielu planowanych remontach, inwestycjach na terenie Sztumu. Najbardziej jednak zainteresowała je wiadomość o planowanym remoncie przedszkola. Na
zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało
upominek-niespodziankę od Leszka TaboraBurmistrza Miasta i Gminy Sztum.
Potem w przedszkolu odbyły się obrady dziecięcego „Optymistycznego Sejmu”– planowaną
debatę poprzedziły wybory przedstawicieli pięcio- i sześciolatków (po czworo z każdej grupy).
Tematem obrad była Ustawa o zachowaniu się
dzieci w przedszkolu. Obrady przedszkolnego
sejmu poprowadziły nauczycielki: Agnieszka
Jagielska i Jolanta Lemke, a honorowymi gośćmi byli: starosta Powiatu Sztumskiego Piotr
Stec, zastępca burmistrza Alicja Podlewska,
dyrektor przedszkola Renata Jagielska oraz
prezes Stowarzyszenia
„Przyjaciele Dzieci”
Iwona Psuja. Jak na obrady przystało, spośród
dzieci wybrany został marszałek sejmu, który
udzielał przedszkolakom-posłom głosu. Postulatów zgłaszanych przez dzieci było mnóstwo
– nauczycielka-sekretarz zapisywała wszystkie
skrupulatnie. Dzięki aktywnym posłom powstała
Ustawa o zachowaniu się dzieci w przedszkolu,
która jednogłośnie została przyjęta. Na zakończenie obrad ustawa, ozdobiona uśmiechniętymi buźkami namalowanymi przez dzieci, została
umieszczona w szatni przedszkola, aby przypo-

minać wszystkim o obowiązujących zasadach.
Realizacja przedsięwzięcia„Optymistyczny Sejm”
pokazała, że dzieci w wieku przedszkolnym potrafią zrozumieć trudne i zawiłe zagadnienia,
jeśli przedstawi się je w sposób przystępny i ciekawy.

„Optymistyczny Sejm” w Urzędzie Miasta i Gminy

….aby tak sprawnie stanowiły prawo , gdy dorosną – pierwsza ustawa uchwalona!

Spotkanie zakończyła uroczysta kolacja z udziałem delegacji litewskiej i dyrektorów sztumskich
szkół, która stała się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów na temat współpracy między szkołami.

Z wizytą w Przedszkolu „Na Słonecznej Górce”

Informacja dotycząca wysokości
stypendium szkolnego
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje, że na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym (stypendium szkolne i
zasiłek szkolny) gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie
krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. Ustawowo jest także
określone kryterium dochodowe uprawniające
do otrzymania pomocy. Jest ono niezmienne od
2006 roku i nie może przekroczyć 351 zł netto
miesięcznie na jednego członka rodziny.
Okres otrzymywania stypendium i jego miesięczna wysokość zależna jest od kwoty otrzymanej dotacji. Od 1 listopada minimalna kwota
stypendium socjalnego wzrosła z 51,20 zł do
72,80 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu się
kwoty dotacji przyznanej na 2009 rok.
„Rozumiem rozgoryczenie wielu rodzin, wskazujących, że kryterium dochodowe uprawniające
do pomocy jest zbyt niskie. W efekcie stypendia
trafiają tylko do najbiedniejszych uczniów, a nie
wszystkich potrzebujących wsparcia. Jednakże
kryterium dochodowe nie jest ustalone przez
gminę, lecz przez Rząd” – mówi Alicja Podlewska, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
Wiele osób dopytuje, dlaczego nie przyznano
stypendium na miesiące wrzesień-październik,
tylko na miesiące listopad i grudzień. Przy tak niskiej dotacji na 2009 rok obecnie wydawane są
decyzje przyznające stypendium szkolne tylko
na 2 miesiące. Ponieważ od listopada minimalna kwota stypendium wzrosła, podjęto decyzję
korzystniejszą dla osób otrzymujących ww. pomoc.

WOŚP zagra dla dzieci z chorobami onkologicznymi
10 stycznia po raz XVIII zagra w Sztumie Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. W Finale pieniądze zbierane będą - po raz drugi – dla dzieci
zschorobami onkologicznymi – na doposażenie
klinik onkologicznych w sprzęt wysokospesjalistyczny. Sztab Finału będzie mieścił się w salach
zamkowych. Tam też odbędą się wszystkie koncerty, licytacje, sprzedaż losów na loterię i inne

działania mające na celu zbiórkę jak największej
ilości pieniędzy. W ubiegłym roku zebraliśmy
16.060,15 zł. Mamy nadzieję, że i tym razem uda
nam się zebrać podobną lub wyższą kwotę!
Zapraszamy wolontariuszy powyżej 15 roku
życia do współuczestnictwa w Finale – zapisy
w siedzibie SCK od poniedziałku do piątku, od
8.00 do 16.00.
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Gimnazjaliści w Ritterhude
Od 28 września do 2 października 20 gimnazjalistów i 2 nauczycielki ze sztumskiej „jedynki” wsramach wymiany młodzieży gościli w Real- und
Hauptschule Ritterhude. Program wizyty przewidywał nie tylko udział w zajęciach w tamtejszej
szkole, ale także wizytę w Ratuszu i spotkanie
zsPanią Burmistrz Susanne Geils oraz poznawanie Ritterhude, np. w formie gry terenowej.
Następnego dnia przybysze z Polski wyjechali do
Bremerhaven, gdzie zwiedzali Klimahaus. Przeżycia były niesamowite, gdyż na własnej skórze mogli się przekonać, jak się czują ludzie we
wszystkich strefach klimatycznych Ziemi. Poznali
klimat śródziemnomorski, specyficzny klimat Sahary, wilgotność lasów deszczowych, przeraźliwe
zimno Antarktydy czy wreszcie tropikalny cyklon
Wysp Samoa. Część skorzystała z tropikalnego
deszczu jak z prysznica.
Na kolejny dzień przewidziano wyjazd do Bremy,
do dzielnicy uniwersyteckiej. Tam gimnazjaliści
zwiedzali Uniwersum – muzeum, gdzie wszystkiego trzeba samemu dotknąć i wypróbować.
W obszarach tematycznych „Człowiek”, „Ziemia”

i „Kosmos” mogli śledzić własne narodziny, zbadać swoje zmysły, przeżyć podróż w czasie lub
trzęsienie ziemi. W pobliskim ogrodzie można
było poskakać na wysokość 5 m lub obejrzeć panoramę miasta z wieży widokowej. Po obiedzie
zsprzewodnikiem zwiedzali najciekawsze zakątki Starego Miasta w Bremie. Słynnych Muzykantów z Bremy (z bajki braci Grimm) spotykali na
każdym kroku – nie tylko przy Ratuszu wpisanym
na Światową Listę UNESCO. Tego dnia Starówka
w Bremie pełna była kibiców hiszpańskiego klubu Atletico Bilbao oczekujących na mecz z Werder Brema. Niestety, goście musieli się spieszyć,
ponieważ czekał ich „egzamin” z polskiej kuchni.
Przygotowywali tego dnia kolację, starając się
przybliżyć gospodarzom polskie potrawy.
W ostatnim dniu uczestnicy wymiany odwiedzili
Wolfsburg, gdzie mieszczą się zakłady Volkswagena. Tego dnia poznali również koszmar korków na autostradach. Na miejsce dotarli z półtoragodzinnym opóźnieniem, ale zwiedzanie
„Autostadt” zrobiło na wszystkich niesamowite
wrażenie. Widzieli nie tylko najpiękniejsze mode-

Pięciolatki na start
Przy Publicznym
Przedszkolu Nr1
w Sztumie już od
kilku lat działa Stowarzyszenie ,,Przyjaciele Dzieci”. Co
roku członkowie
stowarzyszenia
podejmują wiele
Nauka poprzez zabawę-zajęcia
inicjatyw, umożw Przedszkolu Nr 1 w Sztumie
liwiających
wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym. W
tym roku, od września, realizują projekt ,,5-latki
na start”, którego głównym celem jest wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości
do podjęcia nauki w szkole. Na realizację powyższego przedsięwzięcia Stowarzyszenie otrzymało
dotację z Urzędu Miasta i Gminy Sztum w kwocie
2400 zł.
W ramach projektu nauczycielki przedszkola
(członkinie stowarzyszenia) prowadzą na terenie
placówki bezpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci 5-letnich oraz 6-latków, które po raz pierwszy
przekroczyły próg przedszkola. Zajęcia realizują
w formie zabawowej innowacyjną metodą ,,Edukacja przez ruch” jeden raz w tygodniu. Jest to
program realizujący założenia integracji sensorycznej, wspomagający procesy zapamiętywania
i uczenia się. Edukacja przez ruch jest zbiorem
ćwiczeń usprawniających poszczególne funkcje
rozwijającego się organizmu, które opierają się
na naturalnych formach ruchu dziecka. Dlatego
też zajęcia te cieszą się ogromną sympatią wśród
przedszkolaków.
Projekt będzie realizowany do końca grudnia
tego roku. Jednakże członkowie Stowarzyszenia
już teraz myślą o kontynuacji zadania, a także
i o nowych przedsięwzięciach w przyszłym roku.

le samochodów produkowanych przez koncern,
ale mogli także do nich wsiadać. Duże wrażenie
robił spektakl z lamborghini w roli głównej, ale
wszystkich zaszokował kosmiczny bugatti.
Wyjazd do zaprzyjaźnionego miasta w Niemczech stworzył nie tylko okazję do poznania naszych sąsiadów z zachodu i zawiązania przyjaźni.
Stał się swoistym sprawdzianem wielu umiejętności, głównie językowych. A wkrótce, bo już na
wiosnę przyszłego roku, młodzież z Ritterhude
złoży wizytę w Sztumie.

Wspólne wyjazdy są okazją do nawiązania nowych
przyjaźni.

91 rocznica Odzyskania Niepodległości
Dzień 11 listopada 1918 r. zapisał się w historii
jako data zakończenia I wojny światowej. Dla Polaków był to moment odzyskania niepodległości
po 123 latach zaborów.
11 listopada 1918 r. uznawany jest – symbolicznie
– za pierwszy dzień niepodległej II Rzeczpospolitej, w której dzień ten zaczęto obchodzić jako
Święto Niepodległości. Wybuch II wojny i działania władz komunistycznej Polski wymazały je ze
świadomości wielu Polaków i kalendarza. Dopiero ustawa sejmowa z 1989 r. przywróciła je pod
nazwą Narodowe Święto Niepodległości, które Korowód prowadzony przez klub „Rotmistrz Iskra”.
od tej chwili obchodzone jest rokrocznie wscałej
Polsce, również w Sztumie.
Obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości
tradycyjnie już rozpoczęły się uroczystą mszą „Za
Ojczyznę” w kościele św. Anny o godzinie 9.45.
Wsnabożeństwie 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 okolicznościowe
wiązanki kwiatów.
Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem
wssalach 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”.
Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Andrzejki na Zamku
27 listopada 2009 r. na zamku sztumskim odbyło
się Spotkanie Andrzejkowe. Przy współpracy pań
z Koła Gospodyń Wiejskich w Czerninie zorganizowane zostały liczne wróżby, konkursy i zabawy.
Nagrodami za udział były przeróżne kosmetyki
przekazane przez panią Beatę Baran, właścicielkę hurtowni „Hurt Detal”. Na Andrzejkach nie mogło zabraknąć andrzeja, tym razem w „babskim”
spotkaniu wziął udział pan Andrzej Grześków,

czyli dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury.
Ponadto uczestniczki spotkania przygotowały
różnorodne potrawy, natomiast Urząd Miasta i
Gminy zakupił tradycyjne pierogi, które wspólnie
degustowano. Była to doskonała okazja do spotkania i wymiany przepisów kulinarnych. W spotkaniu uczestniczyło 100 kobiet z terenu miasta i
gminy Sztum.
Karaoke podczas Spotkania Andrzejkowego
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Badania profilaktyczne dla naszych mieszkańców
W ostatnim czasie mieszkańcy z terenu Miasta
i Gminy Sztum mieli okazję skorzystać z badań
profilaktycznych, które zorganizowane zostały
przez Urząd Miasta i Gminy przy współpracy
zsfirmą TEVA Pharmaceuticals Polska z Warszawy.
23 października 2009 r. w godz. 7.30 – 11.00 odbyły się bezpłatne badania pomiaru cukru i cholesterolu we krwi z możliwością konsultacji u
lekarza specjalisty. Z badań skorzystało 47 osób.

Spotkania opłatkowe w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Czerninie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wsSztumie wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządem Rejonowym w Sztumie po raz 16
zorganizował spotkanie opłatkowe dla osób
samotnych i niepełnosprawnych z gminy
Sztum.
W tym roku po raz pierwszy do grona współorganizatorów dołączyli podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie,
którzy zapraszają szacownych gości do swojego domu. Uczestnicy terapii, prowadzonej
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
w ŚDS w Czerninie już ponad 5 lat, opracowują specjalny wigilijny program artystyczny, samodzielnie przygotowują świąteczne
dekoracje i potrawy, z radością wyczekując
zaproszonych gości.
Wigilia jest szczególnym dniem, kiedy nikt
nie powinien być sam. Spotkaniem opłatkowym wsCzerninie chcemy wprowadzić naszych przyjaciół w piękny świąteczny nastrój,
zapraszając do wzajemnej modlitwy, łamania się opłatkiem, biesiadowania i radosnego
kolędowania.
Mamy nadzieję, że organizowane co roku nasze spotkania integracyjno-opłatkowe spowodują zawiązanie się nowych znajomości
i przyjaźni, aby nikt z nas nigdy nie czuł się
samotny czy opuszczony..

Z uwagi na duże zainteresowanie został wyznaczony następny termin takich badań, które zaplanowano na 19 listopada 2009r.
13 listopada 2009 r. w godz. 9.00 – 15.30 odbyły się badania densytometryczne, współfinansowane w połowie przez Urząd Miasta i Gminy
wsSztumie. Badania prowadzone były w celu
wykrywania i profilaktyki osteoporozy. Koszt
badania dla pacjentów wynosił 12,50 zł. Z badań skorzystało 47 osób z terenu Miasta i Gminy
Sztum.
W dniach 10-14 grudnia 2009 r. przy współpracy z FADO S.A. „Centrum Usług medycznych”
wsGdańsku były przeprowadzone bezpłatne
badania mammograficzne dla kobiet w wieku

50-69 lat. Mammobus stał pod Urzędem Miasta
isGminy w Sztumie.
Ponadto informujemy, że na terenie placówek
oświatowo – wychowawczych w gminie Sztum
prowadzone są działania profilaktyczne mające
na celu zapobieganie próchnicy zębów. Powyższe działania prowadzone są przez Niepubliczny
Zakład Medycyny Szkolnej i Promocji Zdrowia
„Schol – Med”. W ramach współpracy z „Schol
– Medem”, mając na uwadze dobro i zdrowie naszych małych mieszkańców, Urząd Miasta i Gminy w Sztumie zakupił 170 sztuk szczoteczek dla
uczniów z klas pierwszych i 150 sztuk zestawów
do pielęgnacji higieny jamy ustnej dla uczniów
zsklas zerowych.

Mieszkańcy w oczekiwaniu na badanie.

Kobiety w teatrze
13 listopada 2009 r. kobiety z naszego terenu
licznie zgromadziły się pod Urzędem Miasta
isGminy w Sztumie. Powodem był wyjazd do
Teatru Dramatycznego im. A. Sewruka w Elblągu na spektakl pt. Cafe Sax, prezentujący znane
i lubiane piosenki Agnieszki Osieckiej w nowych
aranżacjach, w znakomitym wykonaniu elbląskich aktorów. Na małej scenie przy stolikach
isfiliżance kawy panie mogły poczuć się jak
w urokliwej i przytulnej kawiarence, słuchając
pięknych piosenek o tęsknocie, miłości, pragnieniu i życiu. Spektakl obejrzało niemal 100
pań z naszej gminy.

Nostalgiczne i nastrojowe piosenki Agnieszki Osieckiej urzekły wszystkich
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Portret zbiorowości ludzi
bezdomnych
4 grudnia br. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sztumie po raz kolejny brał udział
w badaniu socjodemograficznym pn. „Portret
zbiorowości ludzi bezdomnych województwa
pomorskiego 2009”. Organizatorem i pomysłodawcą badania jest Pomorskie Forum na rzecz
Wychodzenia z Bezdomności.
Pracownik socjalny ośrodka wspólnie z przedstawicielem policji i Stowarzyszenia na rzecz
Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” w Nowym
Stawie wezmą udział w jednodniowej akcji liczenia bezdomnych na naszym terenie. Zarówno
osoby bezdomne, przebywające w placówkach
stacjonarnych (schroniskach, szpitalach, więzieniach), jak również przebywające w miejscach
niezamieszkanych (np. dworce kolejowe, altanki)
zostaną poddane badaniu ankietowemu. Wszystkim bezdomnych nie posiadającym schronienia
zostaną zaproponowane miejsca noclegowe
isciepły posiłek.
Okres zimowy stanowi szczególne zagrożenie
dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych i starszych, żyjących samotnie. Dlatego zwracamy się
do mieszkańców miasta i gminy Sztum o zgłaszanie do policji, straży miejskiej lub ośrodka pomocy społecznej wszelkich informacji dotyczących
takich osób (tel. 997, 55 640 63 41, 640 63 67,
640 63 32, 640 63 33). Może to uratować czyjeś
życie, dlatego warto zainteresować się ludźmi,
których spotykamy na ulicy.
Tylko wspólne działania podejmowane przez lokalną społeczność na rzecz osób bezdomnych
i potrzebujących mogą przyczynić się do zminimalizowania zagrożenia, jakie niesie okres zimowych chłodów!

Nowe działania w ramach projektu realizowanego przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
W ostatnim kwartale bieżącego roku, po przerwie
wakacyjnej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie podjął nowe działania
skierowane do swoich klientów, którzy aktywnie
uczestniczą w realizacji projektu systemowego
pn. Program aktywizacji społeczno-zawodowej
w gminie Sztum WCZORAJ DZIŚ JUTRO.
01.09.2009 r. na zlecenie Ośrodka rozpoczął pracę
w środowisku tzw. asystent rodziny. Jego wsparciem objęto 3 rodziny z różnymi dysfunkcjami.
Asystent realizuje zajęcia w łącznym wymiarze
36 godzin miesięcznie w miejscu zamieszkania
3 rodzin. Jego celem jest podniesienie poziomu wydolności rodziny w sprawach opiekuńczo
– wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego. Asystent ma za zadanie zmienić stosunek osób w rodzinie do własnej sprawczości,
zwiększyć ich poczucie wpływu na własne życie,
podnieść samoocenę. Pełni rolę „Anioła Stróża” takiej rodziny i czuwa nad nią (ale nie wyręcza jej) , by
mogła powrócić do prawidłowego pełnienia ról
społecznych. Działania asystenta rodziny wspierają dwie wolontariuszki, organizując czas wolny
dzieciom z rodzin objętych tą formą pomocy.
We wrześniu br. trzy rodziny objęte wsparciem
asystenta rodziny dodatkowo skorzystały z 10
godzinnej psychoterapii, mającej na celu zminimalizowanie zachowań dysfunkcyjnych w rodzinie oraz uczestniczyły w warsztatach z doradcą
zawodowym, który przedstawił im wskazówki,
jak umiejętnie poruszać się po aktualnym rynku
pracy.
W październiku br. dla uczestników projektu systemowego zorganizowaliśmy kurs kompute-

rowy. Szkoleniem zostało objętych osiem osób
spośród trzynastu, które ukończyły w czerwcu
br. kurs pn. „Magazynier-sprzedawca z obsługą
wózków widłowych”. Niezmiernie ważne jest, że
uczestnikom kursu Ośrodek pokrywa koszty dojazdów oraz zapewnia ciepły posiłek i skromny
poczęstunek w czasie zajęć.

Uczestniczki kursu komputerowego

Warsztaty z doradcą zawodowym

Organizatorzy konkursów zapewnili laureatom
nagrody, a wszystkim uczestnikom poczęstunek
i wspaniałą zabawę. Zapraszamy do rywalizacji
już za rok.

Koniec roku 2009 w projekcie WNDPOKL.09.01.02-22-164/08 pn. Równy start w
przyszłość, współfinansowanym przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego upłynął na weryfikowaniu zdobytych informacji. Uczestnicy zajęć mieli możliwość konfrontacji swoich umiejętności z umiejętnościami kolegów z innych szkół. Na pierwszy
ogień poszła matematyka. Nauczyciele Zespołu
Szkół w Czerninie pod okiem Pani Mirosławy
Sztandarskiej przygotowali konkurs pod nazwą
„Matematyczno - przyrodniczy czar par”, który
odbył się 24 października. Uczestnicy musieli
się wykazać wiedzą nie tylko matematyczną, ale
również przyrodniczą. Na przykład tą wyniesioną z wyjazdów edukacyjnych do Zoo isdo Akwarium. To, że uczestnicy startowali parami, wcale
nie ułatwiło sprawy. „Niestety dwóch punktów
zabrakło nam do trzeciego miejsca. Mimo to zabawa była super”- mówi Marcin Lis, uczeń Gimnazjum Nr 2 w Czerninie.
Zajęcia matematyczne były też okazją do zaproszenia rodziców do wspólnego rozwiązywania
rebusów, łamigłówek i zagadek. W każdej ze szkół
w słotne październikowe dni odbyły się warsztaty

matematyczne, wspólne dla uczniów i ich rodziców.
28 listopada w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie do
zmagań stanęli miłośnicy fizyki. Uczestnicy konkursu „Fizyka a świat techniki” musieli rozwiązać
test. Ponadto gospodarz konkursu, Pan Eugeniusz Richert dla uczestników przygotował pokaz zjawisk fizycznych.
W listopadzie rozstrzygnięto także konkurs dla
informatyków. Aby w nim uczestniczyć, należało przygotować prezentację multimedialną na
temat „Moja mała ojczyzna”. Regulamin szczegółowo określał, jakie elementy będą premiowane.
„Uczestnicy musieli wyróżnić swoją pracę umiejętnościami graficznymi, udowodnić, że potrafią
zdobywać i selekcjonować informacje i dodatkowo zaciekawić jury tematyką. Prace były na
bardzo wysokim poziomie. Osiągnęliśmy jeszcze
jeden cel: autorzy prac utożsamiają się z kulturą
swojego regionu” - opowiada Sławomir Wiechowski ze sztumskiej „dwójki”.
Aby poznać laureatów konkursów zapraszamy na
stronę www.sztum.pl.
Przed nami jeszcze zmagania z językiem niemieckim, które przewidziano na 16 grudnia w sztumskim gimnazjum.

Uczestnicy warsztatów matematycznych w Szkole
Podstawowej nr 2

Uczestnicy konkursu matematyczno – przyrodniczego Czar Par
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„Głosy dla Hospicjów”
W dniach 9 i 10 października 2009r. po raz trzeci
w Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Sztumie
odbył się koncert charytatywny „Głosy dla Hospicjów”. Uczestniczyło w nim 6 młodzieżowych
zespołów muzycznych:
AKKOA ze Sztumu
SZERWONY ABODUS ze Sztumu
FADE OUT z Olsztyna
PANZERFAUST z Mikołajek Pomorskich
KARMADON z Warszawy
SHIRE z Malborka
oraz solo wystąpił pan Jacek Dymek z Prabut,
zsrepertuarem Elvisa Presleya.

Wszystkie zespoły i osoby występujące, dostarczyły widzom wspaniałych przeżyć, czego dowodem są między innymi opinie na stronie internetowej www.sztum.info.pl. Koncert trwał
ogółem 7 godzin w ciągu 2 dni. Większość kosztów z nim związanych pokryli sponsorzy koncertu, którym dziękujemy. Patronat nad imprezą
objął Burmistrz Miasta i Gminy Sztum.
Celem tej międzynarodowej akcji jest propagowanie opieki hospicyjnej. Organizowana jest
ona każdego roku 10 października, który jest
jednocześnie Światowym dniem Hospicjów
isopieki paliatywnej.

W naszym środowisku Stowarzyszenie „DAR
SERCA” w roku 1998r. zapoczątkowało wolontariat na rzecz osób nieuleczalnie chorych.
Pierwsze pielęgniarki, opiekujące się chorymi
w domach, to wolontariuszki Stowarzyszenia
Mariola Dziadul i Anna Lewandowska. Ciągle
rośnie zainteresowanie wolontariatem ze strony
nauczycieli i młodzieży szkolnej, osób w różnym
wieku, oddających swój czas i energię w różny
sposób.

Echa wizyty zaprzyjaźnionej Sozialstation Ritterhude z Niemiec w Stowarzyszeniu Pomocy
Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA”
W dniach 22-25.10.2009r. , w 11 rocznicę działalności Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” i w 10 rocznicę
współpracy z Sozialstation Ritterhude, po wizycie przedstawicieli Daru Serca (w październiku
2008 r. ) przyjechali do Sztumu zaproszeni goście
Hans Joachim Sparr - kierownik Sozialstation
Ritterhude. jego zastępca - Foolke Hagemann
oraz dwie pielęgniarki - Jolanta Tuszyński i Izabell Drettmann.
Sozialstation Ritterhude , podlegająca Urzędowi Gminy Rittrhude świadczy usługi zdrowotne
i opiekuńcze domowe osobom starszym, przewlekle chorym oraz - w odróżnieniu od naszego
stowarzyszenia - także opiekę socjalną domową,
zatrudniając fachowy personel, jak pielęgniarki,
opiekunów socjalnych i inny. Usługi finansowane są ze środków ubezpieczenia zdrowotnego
(kasy chorych), dodatkowego ubezpieczenia
opiekuńczego (kasy opieki) oraz ze środków
gminy.
Kontakty Stowarzyszenia „DAR SERCA” z partnerem z Ritterhude dotyczą głównie wymiany
doświadczeń, co owocuje podnoszeniem jakości usług, jak również uzyskaniem darów rzeczowych w postaci sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego do pielęgnacji chorych, co sprzyja
lepszemu samopoczuciu i poprawie komfortu
życia podopiecznym Stowarzyszenia.
Podczas wizyty, dzięki uprzejmości Pana Kazimierza Gorlewicza, dyrektora DPS w Kwidzy-

nie i Ryjewie, goście poznali formy opieki społecznej i Hospicjum stacjonarnym w powiecie
kwidzyńskim.
Dużym przeżyciem dla gości były również odwiedziny u podopiecznej z niedowładem czterokończynowym po udarze mózgu, objętej
pielęgniarską opieką długoterminową domową
i korzystającej z usług rehabilitacyjnych w warunkach domowych.
Była to okazja do porównania, przy łóżku chorego, standardów opieki w systemie polskim
i niemieckim.
Sozialstation Ritterhude ma ogromny wkład
w działalność Stowarzyszenia Dar Serca, przekazany przez Pana Joachima Sparr sprzęt jest
wykorzystywany na potrzeby utworzonego Hospicjum oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
przy Szpitalu w Sztumie, a także wypożyczalni
sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego przy
Stowarzyszeniu.
Partnerskie stosunki naszego Stowarzyszenia
z organizacją niemiecką miały również duże
znaczenie przy pozyskiwaniu przez Dar Serca
środków finansowych na realizację projektów
finansowanych przez PFRON, które pozwoliły
na rozwój wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego ispomocniczego, zapoczątkowanej dzięki
darom rzeczowym. Dziś Dar Serca dysponuje
nowym sprzętem i samochodem dostawczo
– osobowym. Dzięki środkom PFRON wdrożono
rehabilitację ruchową w warunkach Ośrodka Re-

Aktywny Czernin
Od 11 sierpnia 2009 w naszej gminie działa
nowe stowarzyszenie „Aktywny Czernin”. Jego
członkowie zdobyli doświadczenie działając
w Kole Gospodyń Wiejskichw Czerninie, które w
październiku tego roku obchodziło jubileusz 5lecia działalności. Przewodniczącą KGW Czernin
jest pani Danuta Barańska. Czernińscy aktywiści wielokrotnie brali udział bądź sami organizowali różne przedsięwzięcia między innymi:
pożyteczne wakacje 2009r. , spotkania rencistów i emerytów, przegląd potraw na stołach wigilijnychi wielkanocnych, zarówno na szczeblu
gminnym jak i powiatowym, a także brali udział
w Wojewódzkim Konkursie Kół Gospodyń Wiejskich oraz wielu innych spotkaniach integracyjnych. Aktywne panie z Czernina niejednokrotnie współpracowały z Urzędem Miasta i Gminy
w Sztumie w zakresie spotkań organizowanych

w ramach aktywizacji kobiet z terenu gminy
Sztum prowadzonej przez Zastępcę Burmistrza
Miasta i Gminy w Sztumie.
W ostatnim czasie Aktywny Czernin przystąpił do Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego
przez Burmistrza Miasta i Gminy na realizację zadania publicznego pn. „Podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej poprzez organizowanie spotkań integrujących lokalną społeczność”.
„Priorytetem stowarzyszenia jest zjednoczenie
i integracja środowiska w celu zwiększenia aktywności i otwartości na drugiego człowieka”
– mówi pani Danuta Zwolenkiewicz, prezes
stowarzyszenia.

habilitacji Dziennej.
Współpraca z Sozialstation Ritterhude wpłynęła
znacząco na rozwój i jakość opieki długoterminowej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
w naszym środowisku.
Pomocy w sfinansowaniu pobytu gości udzieliła
sztumska gmina.

Przedstawiciele Sozialstation z Ritterhude oraz pracownicy „Daru Serca” – przyjaźń i współpraca.

Dobrenko nagrodzony
Na ostatniej XLII Sesji Rady Miejskiej w Sztumie
Mieczysław Dobrenko za swoje osiągnięcia
sportowe otrzymał podziękowanie oraz nagrodę Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie.
31.10.2009 roku w Chojnicach Mieczysław
Dobrenko został pierwszy raz mistrzem Polski
wsBiegach Przełajowych na dystansie około
9 km w kategorii M-60. Wcześniej zdobył medal srebrny i brązowy. Srebro zdobył w Mistrzostwach Polski w Biegach Ulicznych w maju br.
na dystansie 10 km,a brąz w 2006 roku. W zawodach, a było ich około 60, był w pierwszej trójce, i zawsze stawał na podium. Wyjątkiem był
pierwszy start w 2005 roku w Golubiu – Dobrzyniu, gdzie był piąty.
Mieczysław Dobrenko jest zawodnikiem Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Zantyr
Sztum, biega od pięciu lat. Pan Dobrenko jest
Prezesem Kolarskiego Ludowego Klubu Sportowego Lider Sztum.
25 grudnia br. będzie obchodził mały jubileusz
rozpoczęcia treningów za namową sztumskich
weteranów, między innymi Bogdana Cebuli.
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Sztumscy maratończycy w Val-de -Reuil
18 październia br. rekordowa
liczba biegaczy - ponad 600
w maratonie i 840 w sztafetach maratońskich - stanęła na
starcie V Międzynarodowego
Maratonu Saine – Euro (dwóch
rzek) w Val -de -Reuil we Francji.
Na zaproszenie Mera tego miasta startowała ekipa ze Sztumu
oraz z Ritterhude. Biegło ośmiu
maratończyków Zantyru Sztum
oraz czterech młodych zawodników w Sztafetach Maratońskich EKIDEN - europejskich
miast partnerskich -Ritterhude–Val de Reuil i Sztumu. To
sztafety typowo amatorskie,
rekreacyjne,
zorganizowane
dla podkreślenia partnerstwa
iswspółpracy państw Unii Europejskiej.
Koszty przejazdu sfinansowały
miasta Riterhude i Sztum. Maraton stał na bardzo dobrym
poziomie
organizacyjnym

i dobrym poziomie sportowym. Mimo chłodu
(poranny przymrozek) zawodnicy uzyskali pięć
wyników na poziomie 2.23 - 2.25. Na wyróżnienie
zasługują wszyscy, ale rewelacją okazali się Piotr
Nowosielski i Sławomir Rozenberg. Nowosielski, trenujący biegi pierwszy rok i startujący po
raz pierwszy w maratonie, osiągnął bardzo dobry
wynik jak na debiutanta – 3.12,46, był drugi z Polaków (pod nieobecność Bogdana Cebuli) oraz
Sławomir Rozenberg (trzeci z Polaków), który w
ciągu tygodnia pobiegł dwa maratony: tydzień
wcześniej w Poznaniu i w niedzielę – w Val de
Reuil z dobrym wynikiem, a właściwie rewelacyjnym - 3.29,49 jak na tak krótką przerwę. Rekord
życiowy ustanowił Leszek Piotrowski – 3.29,49
(trzeci z Polaków na mecie). Kolejnym debiutantem był Andrzej Babieczko - radny Miasta i Gminy Sztum, który pobiegł 4.15,43 – jak na byłego
sprintera – też wspaniale. Bartosz Mazerski był
piąty – tym razem miał mniej szczęścia. Wyróżnić
trzeba również Pawła Trecia – miał szósty wynik
w kategorii nadzieja młodzieżowców, tata Leon
Treć jeszcze tym razem był szybszy - 3.35.27!
Po dłuższej przerwie wrócił do biegania w maratonie Andrzej Ludwik.

Bartosz Mazerski na trasie maratonu.

Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej 1994-2009
W sobotę, 21 listopada na zamku sztumskim
Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej obchodziło
15 rocznicę powstania. Stowarzyszenie Bractwo
Rycerzy Ziemi Sztumskiej powstało 30 listopada
1994 w Sztumie. Na pierwszym zebraniu założycielskim obecni byli między innymi: sztumski historyk Leszek Sarnowski oraz nieżyjący już Joachim Majewski – ówczesny dyrektor Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Poza
tym wśród założycieli stowarzyszenia rycerskiego znaleźli się: Marcin Chętnik, Arkadiusz Ciesielski, Jolanta Belcarz-Dzikowska i Arkadiusz
Dzikowski , pełniący do dziś funkcję Mistrz Bractwa.
Dzięki energicznym działaniom Joachima Majewskiego i przychylności ówczesnego samorządu, w krótkim czasie stowarzyszenie otrzymało lokum na sztumskim zamku. Do roku 2002
zorganizowano IX Turniejów Rycerskich , w tym
VIII ogólnopolskich i I międzynarodowy. W nawiązaniu do miejscowej tradycji rycerskiej turnieje sztumskie odbywały się pod patronatem
arcyksięcia Albrechta III von Habsburg. Bractwo
bardzo mocno zaangażowało się w ogólnopolski
i międzynarodowy ruch rycerski. W 1996 roku
było jednym ze współzałożycieli największej federacji grup rycerskich w Polsce – Kapituły Rycerstwa Polskiego, a Mistrz Bractwa Arkadiusz
Dzikowski działa nieprzerwanie w stojącym na
czele Kapituły RP Konwencie. Od samego początku (1998) Bractwo sztumskie brało udział w
inscenizacji bitwy grunwaldzkiej, organizując
Chorągiew Sztumską Zakonu NMP. Do roku 2003
Bractwo gromadziło pod Grunwaldem corocznie
blisko 80 zbrojnych z Polski, Czech, Rosji, Białorusi i Niemiec.
Od roku 2003 sztumscy rycerze podjęli realizację
nowego wielkiego zadania: Oblężenia Malborka.
Do dziś Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej jest
jednym z głównych wykonawców tej niezwykłej

imprezy. W roku 2009 pod dowództwem Mistrza
Bractwa znalazło się aż 180 odtwórców, 40 pochodziło właśnie ze sztumskiego stowarzyszenia.
Dzięki udziałowi w tak wielkich i głośnych przedsięwzięciach Bractwo nawiązało wiele kontaktów zagranicznych, dzięki którym rokrocznie
odwiedza europejskie pola bitew i zamki. Do tej
pory członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w
prezentacjach na terenie Anglii, Belgii, Białorusi,
Czech, Estonii, Holandii, Niemiec, Litwy, Łotwy,
Rosji, Szwecji, Ukrainy i Włoch. W niektórych
z tych krajów wielokrotnie. Ostatnimi głośnymi
wydarzeniami z udziałem sztumskich rycerzy
były wielkie spektakle historyczne z niecodzien-

ną obsadą aktorską w Krakowie (Victoria Wiedeńska- 2008) i w Szczecinie (Dni Morza – Znak
Gryfa- 2009). Sztumscy rycerze wystąpili w nich
u boku takich sław jak Daniel Olbrychski, Wiktor
Zborowski, Robert Gonera, Maciej Kozłowski,
Grażyna Wolszczak i Mikołaj Krawczyk.
W ramach działalności lokalnej Bractwo Rycerzy
Ziemi Sztumskiej objęło patronat nad inicjatywami grupy młodych twórców, skupionych przy
Centrum Kultury Chrześcijańskiej. Działa od 2
maja 2007 roku we współpracy z parafią p.w. św.
Anny w Sztumie i Starostwem Powiatowym
w Sztumie na podstawie umowy z Kurią Diecezjalną w Elblągu.

Obchody 15-tej rocznicy Bractwa Rycerzy Ziemi Sztumskiej.
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Opłaty adiacenckie w gminie Sztum
Instytucja opłat adiacenckich jest dla mieszkańców
naszej gminy mało znana, choć nie jest nowa. Została
wprowadzona do polskiego prawa już w latach międzywojennych, w rozporządzeniu o prawie budowlanym z 1928 roku. Określano ją wówczas mianem
„opłaty z tytułu ulepszenia nieruchomości”. Pojęcie
„opłaty adiacenckiej” po raz pierwszy w prawie polskim zostało użyte w 1985 roku.
Obecnie opłata ta uregulowana jest przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze
zmianami.
Pierwsze zetknięcie z tym tematem – budzące nieraz wielkie zdziwienie właścicieli nieruchomości lub
użytkownika wieczystego – następuje najczęściej w
momencie otrzymania z Urzędu zawiadomienia o
wszczęciu postępowania administracyjnego w celu
naliczenia opłaty adiacenckiej. Ustawodawca od
początku nie ukrywał roli, jaką ma pełnić instytucja

są na cele rolne lub leśne.
Opłatę adiacencką można wnosić jednorazowo lub
– na wniosek zainteresowanego właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego – w dziesięciu
ratach rocznych. Raty są oprocentowane i płatne w
terminie do 31 marca każdego roku. Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustanowieniu
opłaty, a należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki.
Zainteresowany rozłożeniem opłaty adiacenckiej na
raty winien złożyć stosowny wniosek do Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, w trakcie
wszczęcia postępowania administracyjnego, po zapoznaniu się z operatem szacunkowym.
Od wysokości opłaty adiacenckiej można odwołać
się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy.

opłat adiacenckich – jej celem jest odzyskanie przez
gminę części zysku, jaki uzyskał właściciel nieruchomości wskutek jej ulepszenia, bez swego udziału. Jest
to instrument czysto fiskalny, z którego gmina – mimo
niezadowolenia mieszkańców – musi korzystać isnie
może uchylić się przed obowiązkiem pobierania tej
opłaty.
Uchwałą nr XXV/174/09 Rady Miejskiej w Sztumie z
dnia 14 czerwca 2008 roku, ustalono wysokość stawek procentowych opłaty adiacenckiej w wysokości
15 % różnicy wartości nieruchomości.
Opłata adiacencka to opłata, którą właściciel lub użytkownik wieczysty musi zapłacić gminie, jeżeli wzrosła
wartość jego nieruchomości w wyniku podziału,
scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej np. wybudowanie wodociągu
czy wybudowanie lub modernizację drogi.
Opłaty adiacenckie nie dotyczą właścicieli tych nieruchomości, które w planie miejscowym przeznaczone

Zimowe utrzymanie dróg
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w
Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) właściciele nieruchomości są zobowiązani do
utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie
i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną
część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Pod pojęciem właściciel nieruchomości cytowana
wyżej ustawa rozumie współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Informujemy jednocześnie, że utrzymanie przejezdności dróg należy do ich zarządców:
I. Droga krajowa Nr 55 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
1/ Odcinek Malbork – Sztum (Rondo na Przedzamczu)
– Baza Materiałowa, Malbork tel. 055- 272-2048,
2/ Odcinek Sztum (Rondo na Przedzamczu – Kwidzyn
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– Baza Materiałowa, Kwidzyn tel. 055-279-2658

krajowej nr 55
8/ Sztum – Postolin – Watkowice (ul.Domańskiego)
9/ Postolin – Pułkowice – Klecewko
10/ Polaszki – Michorowo – Mikołajki Pomorskie
11/ Postolin – Ramzy Małe – Sadłuki – Dąbrówka Pruska
12/ Sztum – Kalwa (ul.Barczewskiego)
13/ ulice w Sztumie: Żeromskiego, Polna, Kościuszki,
Reja, Lipowa, Morawskiego, Chełmińska, Słowackiego, Nowowiejskiego, Czarnieckiego, Koniecpolskiego,
Królowej Jadwigi, Kopernika, Skłodowskiej, Paderewskiego, Kalkszteina, Konopnickiej, Chopina.

II.Drogi wojewódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku, Rejon w Sztumie tel. 055-277-2483 i 055277-5605
1/ Sztum – Tropy Sztumskie
2/ Górki - Prabuty
3/ ul. Kasprowicza w Sztumie
4/ Biała Góra – Sztum
5/ Piekło – Jarzębina
6/ Sztumska Wieś - Ryjewo
III. Drogi powiatowe – Starostwo Powiatowe w Sztumie tel. 055-267-7451 oraz Przedsiębiorstwo Drogowe BAZALT – Tel. 055-277-1573.
1/ Sztum – Koślinka – Dąbrówka Malborska (ul.Kochanowskiego)
2/ Malbork – Gronajny – Koniecwałd
3/ dojazd do przystanku PKP Gościszewo od drogi
krajowej nr 55
4/ Gościszewo – skrzyżowanie z drogą wojewódzką
nr 603 (Benowo)
5/ Sztumskie Pole – Uśnice
6/ Piekło – Miłoradz
7/ dojazd do przystanku PKP Sztumska Wieś od drogi
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IV. Drogi wewnątrzosiedlowe: Spółdzielnia Mieszkaniowa Nad Jeziorem, tel. 055-277-22-69
1/ osiedle Sierakowskich
2/ osiedle Nad Jeziorem,
3/ osiedle Różane,
4/ osiedle Mickiewicza
5/ osiedle Reja,
V. Drogi gminne: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie tel.
055-6406316, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Sztumie tel. 055-277-2214
- wszystkie pozostałe drogi nie wymienione wyżej
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1

Urząd Miasta i Gminy
w Sztumie
ul. Mickiewicza 39

tel. +48 055 640
63 03
fax +48 055 640
63 00

10

Bank Spółdzielczy w Sztumie
ul. Mickiewicza 36

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

19

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „ MEDICUS”
ul. Sierakowskich 5

+48 055 277 80 70

Telefony

2

Miejsko Gminny Zespół Oświaty, ul. Mickiewicza 39

tel. +48 055 640
63 27

11

PKO BP S.A.
ul. Mickiewicza 3

tel./fax +48 055 277
22 85

20

Apteka „Nowa”
Plac Wolności 26

+48 055 277 22 09

3

Miejsko Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej,
ul. Mickiewicza 39

tel. +48 055 640
63 69

12.

Komenda Powiatowa Policji
ul. Sienkiewicza 7

tel./fax +48 055 267
34 00
tel alarmowy 997

21

Apteka „Medicus”
ul. Morawskiego 1

+48 055 277 37 95

4.

Starostwo Powiatowe
w Sztumie
ul. Mickiewicza 31

tel./fax +48 055 267
74 41
+48 055 267 74 20

13

Straż Miejska
ul. Mickiewicza 39

+48 055 640 63 41

22

Apteka „Alfa”
ul. Sienkiewicza 10

+48 055 277 27 12

5

Sąd Rejonowy
ul. Mickiewicza 17

+48 055 277 33 41

14

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Sienkiewicza 27

+48 055 640 19 20
tel. alarmowy 998

23

Apteka „Św. Anny”
ul. Galla Anonima 12

+48 055 277 50 50

6

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
ul. Słowackiego 1

+48 055 277 20 34

15

Szpital Polski Sztum
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
ul. Reja 12

tel./fax +48 055 640
61 00

24

Sztumskie Centrum Kultury
ul. Galla Anonima 16

+48 055 277 23 06

7

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Mickiewicza 34

+48 055 267 67 00

16

Pogotowie Ratunkowe
ul. Reja 12

+48 055 277 23 33
tel. alarmowy 999

25

Biblioteka i Czytelnia
ul. Mickiewicza 23

+48 055 640 63 44

8.

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Sztumie
ul. Kochanowskiego 28

+48 055 277 22 14

17

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Zdrowie”
ul. Słowackiego 6

+48 055 640 36 00

26

Biblioteka Pedagogiczna
ul. Reja 17

+48 055 277 79 50

9

PZU S.A.
ul. Młyńska 10

+48 055 277 32 79

18.

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Życie”
ul. Nowowiejskigo 21

+48 055 277 80 99

27

Poczta Polska
ul. Mickiewicza 27

+48 055 277 22 01

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39,
tel. (055) 640 63 03/fax (055) 640 63 00 e-mail: biuletyn@sztum.pl, www.sztum.pl,
Druk: Drukarnia „W&P” 82-200 Malbork, ul. Akacjowa 29, tel. (055) 272 25 85.

