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Ulica Spokojna
W „Dzienniku Bałtyckim” z dnia 1 października 2009 r. ukazał się artykuł Leszka Sarnowskiego pt.
„Kogo bulwersuje Piłsudski”. Oto odpowiedź Burmistrza Sztumu na ten artykuł, opublikowana w
„Dzienniku Bałtyckim” nr 233 z dnia 5 października 2009 r. pt. „Sztum jednak doceni Piłsudskiego, ale
w swoim czasie”.

„Kto wykorzystuje Piłsudskiego”
Przez media przetoczyła się dyskusja w sprawie decyzji radnych w Sztumie o nadaniu osiedlowej ulicy nazwy Spokojna, a nie Józefa Piłsudskiego. Na łamach „Dziennika Bałtyckiego” nr 230 z dnia 1 października 2009 roku w artykule „Kogo bulwersuje Piłsudski” zabrał w tej sprawie również głos Leszek
Sarnowski- mieszkaniec Sztumu, nauczyciel historii, a jednocześnie dziennikarz telewizji publicznej
w Gdańsku. Zarzuca radnym, że nieprzyjęcie propozycji nadania ulicy imienia Józefa Piłsudskiego to
arogancja rządzącej lewicowej większości, brak szacunku dla historycznej, narodowej tożsamości.
Zarzuca mi osobiście, że swoim autorytetem i wiedzą nie powstrzymałem tej gorszącej dyskusji.
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Dni Ziemi Sztumskiej – 593 urodziny miasta

Góra – Perła
● Biała
w Koronie Pomo-

W dniach 11 – 12 września podczas największej imprezy plenerowej w roku Sztum świętował
Dni Ziemi Sztumskiej. Tradycyjnie rozpoczęto barwnym przemarszem ulicami miasta. W korowodzie, który prowadziła Sztumska Orkiestra Dęta, udział wzięli włodarze miasta, zaprzyjaźnione delegacje gmin partnerskich, a także dzieci ze szkół i przedszkoli z gminy Sztum, stowarzyszenia, kluby sportowe, związki i osoby prywatne.
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Mimo upływu lat – pamięć wciąż żywa.
1 września o godz. 11.00 pod pomnikiem Rodła w Sztumie rozpoczęły się oficjalne uroczystości 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W tegorocznych, wyjątkowo uroczystych obchodach, uczestniczyli zaproszeni przez władze Sztumu przedstawiciele władz
partnerskiego miasta Ritterhude oraz młodzież z tego miasta. Wśród gości byli także
sztumscy kombatanci, członkowie ich rodzin, przedstawiciele władz lokalnych, samorządowych, organizacje polityczne i społeczne oraz sztumska młodzież szkolna.
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Mimo upływu lat – pamięć wciąż żywa.
Wszyscy zebrani minutą ciszy uczcili wszystkich,
którzy zginęli podczas II wojny światowej istych,
którzy przeżyli, ale nie doczekali tej uroczystości.
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 osprawdę
o tej wojnie – mówił - Cierpienia dotknęły zwykłych ludzi i całe narody. Pamięć oscierpieniach
nie może jednak przesłonić prawdy osodpowiedzialności. 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 Ritter-

Przemówienie burmistrza Sztumu Leszka Tabora

hude Susanne Geils, szczególnie podkreślając,
że przyjaźń między narodami jest wartością,
którą należy szczególnie pielęgnować, żeby już
nigdy nie dopuścić do wydarzeń sprzed 70 lat.
Oficjalne obchody zakończyły się wręczeniem
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.

Kombatanci podczas uroczystości obchodów 1 września.

Uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem „Rodła” .

Dni Ziemi Sztumskiej – 593 urodziny miasta
Po raz pierwszy podczas trwania DZS odbyła się
Spartakiada Sportów Dziwnych. W konkurencjach sportowych wzięły udział dzieci ze wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Oceniane były także drużyny kibicujące. Zarówno dzieci, młodzież, jak i wychowawcy dali z siebie wszystko, by zostać zauważonym przez jury.
Wszystkim jednak przyświecał duch sportowej
rywalizacji i dobrej zabawy. Nawet przelotnie
padający deszcz nie zepsuł nikomu humoru.
Na szczęście pogoda była niezwykle łaskawa
podczas trwania koncertów na scenie w amfiteatrze. Gwiazda polskiej estrady, Krzysztof
Krawczyk swoim występem nie zawiódł zebranej w Parku Miejskim publiczności. Zachwyceni
widzowie niezwykle entuzjastyczne dziękowali
Artyście za koncert.
„Słucham Krzysztofa Krawczyka od wielu lat
i możliwość zobaczenia Go na „żywo” była dla
mnie spełnieniem marzeń”
„Mimo swego wieku Krzysztof Krawczyk swoim
występem udowodnił, że jest gwiazdą najwyższego formatu”
„Jestem młodym pokoleniem, ale twórczość
Krzysztofa Krawczyka jest mi bardzo bliska. To
prawdziwa gwiazda” - to tylko niektóre opinie

zachwyconych mieszkańców Sztumu.
Dopełnieniem koncertu był pokaz ogni sztucznych, natomiast biesiada taneczna przy dźwiękach zespołu „Retro Voice” trwała jeszcze do późnych godzin nocnych.
W tym czasie w salach zamkowych trwała „Noc
sztuk na Zamku”. Impreza rozpoczęła się o godz.
23.00 otwarciem wernisażu Joanny Jenczyk.
Następnie zgromadzona publiczność miała
możliwość uczestniczenia w niecodziennym
koncercie zespołu „The Proof” (ex „Dom snów”).
Niecodziennym, ponieważ mistyka, sny i jawa
połączyły się w widowisko muzyczno – wizualne
najwyższych lotów.
Świąteczna sobota upłynęła pod znakiem kulinariów, a to za sprawą pierwszej edycji Festiwalu
Dobrego Smaku oraz tradycyjnego świątecznego
tortu, którym częstował Burmistrz Miasta Gminy
Sztum. W festiwalu, który w tym roku przebiegał
pod hasłem „Grillowanie” wzięły udział 4 drużyny. Po 90 minutach zmagań kulinarnych komisja
oceniająca zarówno smak, wygląd, jak i prezentację przygotowanych potraw wyłoniła zwycięzcę - drużynę pn. „Zwoluchowie”. Otrzymali oni
w nagrodę telewizor 32’, drużyna, która zajęła II
miejsce – „Słoneczny Czernin” otrzymała wie-

żę LG, drużyna „Grillatorzy Gladiatorzy” za
III miejsce otrzymała rower, a drużyna „Hoży
Doktorzy” – zajęła IV miejsce i otrzymała kijki
do nordic walking oraz kosz „pyszności”. Festiwal będzie miał swoją kontynuację w przyszłym
roku i choć pod innym hasłem – to mamy nadzieję, że atrakcyjne nagrody przyciągną kolejne „kulinarne” drużyny.
Na tort upieczony przez cukiernię pana Sankiewicza - 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, prezentując się w kostiumach bajkowych, mówiły wierszyki i śpiewały ulubione
piosenki. Komisja, jak zawsze w tym konkursie,
nie miała łatwego zadania, ale po zażartej dyskusji podała werdykt:
Miss Sztumu została Klaudia Szaflik, Misterem
Sztumu Igor Tyburski. Miss Foto okrzyknięto Kingę Rutkowską, Misterem Foto Jakuba
Pekińskiego, natomiast głosami widzów Miss
Publiczności została Kinga Chmielewska, a
Misterem Publiczności Borys Krupa. Wszystkie
maluchy biorące udział w wyborach otrzymały
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Dni Ziemi Sztumskiej – 593 urodziny miasta cd.
nagrody w postaci zabawek. Wszystkim zgromadzonym dzieciom artyści z Krakowa przedstawili
bajkę pt. „Kopciuszek”.
Sobotni wieczór na scenie w amfiteatrze należał
niepodzielnie do – może nieco kontrowersyjnej
artystki – Marii Peszek.
„Przyjechaliśmy z Malborka większą grupą specjalnie na koncert Marii Peszek. I nie zawiedliśmy
się – dla nas to wydarzenie artystyczne.”
„Jej twórczość nie jest łatwa w odbiorze, ale przecież nie o to chodzi. Ważne, że nawet w mniej-

szym mieście można zobaczyć sztukę przez duże
„S”„Artystka nie tylko zaśpiewała parę swoich
piosenek – ona pokazała spektakl. Dla mnie
wszystko było wyreżyserowane, zagrane i wyśpiewane na najwyższym poziomie!” –to niektóre
tylko wypowiedzi po koncercie artystki.
Dni Ziemi Sztumskiej należą już do przeszłości,
organizatorzy mają nadzieję, że każdy z mieszkańców znalazł coś dla siebie. I już dziś zapraszają
Państwa za rok…

Barwny korowód ulicami miasta

Młodzież z Czernina z transparentami zagrzewają- Słodki poczęstunek dla mieszkańców Sztumu
cymi do walki podczas Spartakiady

Festiwal Dobrego Smaku - komisja podczas degustacji
dań przygotowanych przez grupę „Słoneczny Czernin”

Dzieci z Przedszkola „Na słonecznej Górce” w ko- Wesoło , kolorowo i śmiesznie
lorach słońca

Najpiękniejsze małe sztumianki

Kolorowa grupa dzieci z Przedszkola im. Kubusia Podaj piłkę dalej…
Puchatka

Wieczorny koncert Krzysztofa Krawczyka

Głośny doping kolegów

Jedna z wielu dziwnych dyscyplin Spartakiady

Bojowa drużyna sportowa z Piekła

Dyplomy, puchary i nagrody dla zwycięzców

Kontrowersyjna Maria Peszek

październik 2009 str. 4

www.sztum.pl

Dęby pamięci - 17 września rocznicą agresji ZSRR na Polskę
Wrzesień w polskiej świadomości narodowej kojarzy się z latami II wojny światowej. 1 września
2009 r. młodzież Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła
II w Sztumie uczestniczyła w obchodach 70.
rocznicy wybuchu II wojny. Poczet sztandarowy,
uczniowie , nauczyciele i dyrekcja szkoły spotkali się pod Pomnikiem Rodła, aby wraz z innymi
mieszkańcami Sztumu oddać hołd bohaterom
walczącym o niepodległość ojczyzny. Wyrazem
pamięci i wdzięczności było złożenie pod pomnikiem okolicznościowej wiązanki kwiatów
przez delegację naszej społeczności szkolnej.
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 edukacyj-

Monika Sajnaj – wnuczka ppłk. T. Ney odbierająca
kwiaty od burmistrza Leszka Tabora

nego „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 naszej szkoły:
„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. Nasza 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 rodziców, potomkowie pomordowanych przez Rosjan wyrazili wdzięczność
za pamięć. Wsswojej wypowiedzi pan 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.sSzarmacha. 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. S.Szarmacha

Program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Ludmiły i Rafała Zdziennickich

Uroczyste sadzenie dębów ku pamięci - ppłk. T. Ney i por. S. Szarmacha

Prawie 5 milionów złotych na rewitalizację centrum Sztumu wpłynie do budżetu gminy
Zarząd Województwa Pomorskiego podjął
decyzję o dofinansowaniu kolejnego sztumskiego projektu pn „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich
– rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z
przywróceniem historycznego charakteru
centrum Sztumu”, realizowanego w partnerstwie z Parafią p.w. św. Anny w Sztumie, oraz
Powiślańską Organizacją Turystyczną. Liderem projektu jest Miasto i Gmina Sztum.

Wartość dofinansowania projektu to 4,9 mln zł.
Projekt swym zakresem obejmuje przedsięwzięcia polegające na przebudowie ulic, infrastruktury technicznej, budowie sieci kanalizacji
deszczowej, małej architektury, zieleni, parkingów oraz monitoringu.
Na palcu Wolności zostanie przywrócona dawna historyczna nawierzchnia granitowa, zamontowane zostanie oświetlenie dolne, podświetlające poewangelicki kościół, znajdujący się w
centralnej części rynku. Docelowo plac będzie

miał charakter ciągu pieszo-wypoczynkowego
o charakterze zamkniętym. Wybudowana zostanie fontanna oraz zainstalowane będą ławki,
latarnie i kosze na śmieci, nasadzona zostanie
nowa zieleń.
Odpowiadając na liczne pytania mieszkańców
informujemy, że projekt nie dotyczy remontu
budynków, kamienic w centrum Sztumu ponieważ program z Unii Europejskiej z którego otrzymaliśmy dofinansowanie nigdy nie przewidywał
wydatków na taki cel.
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Sztum – Europejska Gmina – Europejskie Miasto! cd
30 września br. w Gdańsku odbyła się uroczysta
gala rankingu Europejska Gmina – Europejskie
Miasto. Gmina Sztum znalazła się w gronie 30
gmin, które najlepiej dają sobie radę w pozyskiwaniu środków unijnych. Ranking od 3 lat
organizuje Gazeta Prawna pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa
Finansów. Sztum otrzymał wyróżnienie i znalazł
się tym samym w grupie najlepszych gmin Województwa Pomorskiego. Wyróżnienie odebrał
burmistrz Sztumu pan Leszek Tabor. Warto podkreślić, że w rankingu brane były pod uwagę
wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami były zarówno władze samorządowe, jak
i przedsiębiorstwa. O miejscu w rankingu decydowała wartość przyznanej pomocy z UE, liczba
zrealizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według GUS.
Pierwsze inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej gmina Sztum zrealizowała
już w latach 90-tych. Wtedy powstała oczyszczalnia ścieków w Sztumskim Polu, poddano
termomodernizacji budynek komunalny przy ul.
Mickiewicza. Kolejne euro spływały do gminnej
kasy wraz z realizacją następnych projektów: budowy wodociągu i kanalizacji w Koniecwałdzie
isGronajnach, adaptacji pomieszczeń na świetlicę
w Czerninie, budowy placu zabaw w Białej Górze.
Największe zrealizowane dotychczas „unijne” inwestycje to: „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną i modernizacja gimnazjum
w Sztumie”, uzbrojenie terenów inwestycyjnych
wsramach projektu „Aktywizacja społeczna i gospodarcza w gminie Sztum poprzez stworzenie
Parku Inwestycyjnego”. Wymierne efekty przy-

niósł też projekt „Rozwój handlu – sieć kompetencji wsregionie Morza Bałtyckiego – RENET”,
wsramach którego gmina opracowała Lokalny
Plan Rewitalizacji dla Sztumu, miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla centrum
Sztumu oraz dokumentację budowlaną dla rewitalizacji placu Wolności i ulic przyległych. Do
tej pory zrealizowano także wiele przedsięwzięć
skierowanych bezpośrednio do mieszkańców
gminy Sztum. Były to szkolenia z języka niemieckiego, szkolenia dla osób zamierzających prowadzić gospodarstwa agroturystyczne, pozyskano
środki na wymianę mieszkańców z zaprzyjaźnioną gmina francuską Val de Reuil. Ogromnym
zainteresowaniem cieszy się projekt edukacyjny
„Równy Start w Przyszłość”, w ramach którego
uczniowie szkół podstawowych w ciekawy sposób mogą rozwijać swoje zainteresowania. Inne
ważne przedsięwzięcie to realizowany przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
program aktywizacji społeczno-zawodowej w
ramach projektu „Wczoraj Dziś Jutro”. O tych
projektach na bieżąco informujemy zarówno w
Biuletynie, jak i na stronach www.sztum.pl oraz
www.mgopssztum.pl. Niebawem rozpocznie
się realizacja 6 kolejnych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską: rewitalizacja
centrum Sztumu, modernizacja bulwaru nad
Jeziorem Sztumskim, budowa I etapu kanalizacji w Sztumskim Polu, remont budynku szatni,
ogrodzenia ispłyty boiska w Gościszewie, budowa szatni przy stadionie w Czerninie oraz remont
i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sztumskiej
Wsi. Nadal czekamy na rozstrzygnięcie konkursów, w których biorą udział 3 kolejne sztumskie

projekty dotyczące: budowy II etapu kanalizacji
w Sztumskim Polu, budowy wodociągu w Postolinie (wniosek złożyło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.) oraz modernizacji
budynku kina Powiśle (wniosek przygotowało
Sztumskie Centrum Kultury przy wsparciu merytorycznym pracowników UMiG Sztum).
Szczegółowo będziemy informować zarówno
o wynikach konkursów, jak i zakresie oraz przebiegu prac w ramach wszystkich naszych projektów.

Ulica Spokojna cd
Otóż dobry dziennikarz, zanim coś napisze, powinien sprawdzić swoje informacje. Z tym nie
ma problemu, bo znamy przecież swoje numery
telefonów komórkowych. Widocznie rzetelność
nie jest mocną stroną Leszka Sarnowskiego dziennikarza i funkcyjnego pracownika telewizji
publicznej, który za medialnej koalicji PiS- Samoobrona- LPR awansował na funkcję sekretarza programowego TVP Oddział w Gdańsku.
Nie byłem obecny na Sesji Rady Miejskiej ani nie
rozmawiałem z radnymi wcześniej na temat nazwy ulicy. Decyzja radnych, dyskusja w samorządzie zbiegła się z moją bardzo bolesną, osobistą
sytuacją życiową. Ciężko zachorował mój ojciec,
był w szpitalu, zmarł. Zajmowałem się organizacją pogrzebu. Autor artykułu nie potrafił uszanować mojej żałoby, zarzucając mi zlekceważenie
sprawy.
Radni podjęli uchwałę w tym momencie, ponieważ jesienią zaczną się wprowadzać pierwsi
mieszkańcy nowego osiedla. Taką uchwałę publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. To trochę trwa, a bez zameldowania nie można otrzymać kluczy. Szkoda, że
dziennikarz telewizji publicznej sekretarz programowy nie docenił poprzez odpowiedni telewizyjny materiał wysiłku samorządu i spółdzielni
mieszkaniowej włożonego w budowę nowego
osiedla mieszkaniowego dla prawie 300 rodzin.
Na te mieszkania czekają mieszkańcy. Zajął się
natomiast kreowaniem politycznych podziałów.
Duży wpływ na decyzje sztumskiego samorządu, ze względu na liczbę radnych, wybranych

demokratycznie przez mieszkańców ma obywatelski Komitet Wyborczy „Razem dla Powiśla”.
Skupia ludzi o różnych poglądach i sympatiach
kierujących się jedynie dobrem mieszkańców i
gminy. Angażują się bardzo w realizację polityki
władz regionalnych województwa pomorskiego
oraz polskiego państwa. Widać efekty tej pracy,
chociażby poprzez nadanie Sztumowi ostatnio
wyróżnienia „Europejska gmina” za bardzo dobre wykorzystanie unijnych środków.
Polityczne etykietowanie tych radnych przez
dziennikarza telewizji publicznej poprzez pseudointelektualne dywagacje o rodowodach politycznych to zwyczajne nadużycie.
Bardzo dbamy o narodowe, historyczne tradycje, również te lokalne, organizując uroczystości
państwowo- samorządowe z licznym udziałem
mieszkańców oraz planując inwestycje. Niebawem zaczniemy realizować bardzo dużą inwestycję- rewitalizację centrum Sztumu oraz bulwaru nad Jeziorem Sztumskim.
To, że radni podyskutowali na tematy historyczne przy okazji nadania nazwy ulicy, to ich
demokratyczne prawo i autor wypowiedzi, jako
nauczyciel historii, dziennikarz, były radny powinien o tym wiedzieć.
Odnoszę wrażenie, że tak pryncypialne wypowiedzi w sprawie decyzji radnych to początek
kampanii samorządowej sztumskiej, radykalnej
prawicy.
Możliwe, że -jak wieść gminna niesie- Leszek
Sarnowski zamierza kandydowaćw tych wyborach samorządowych i kreśląc wizerunek nie-

zależnego dziennikarza telewizji publicznej,
zatroskanego o pamięć historyczną i narodową
tożsamość, wpisuje się w tę kampanię wyborczą.
Rozmawiałem z wieloma mieszkańcami. Dyskutowałem z internautami. Większość uważa, że ta
awantura to temat zastępczy.
Zgadzam się, że postać Józefa Piłsudskiego
odegrała niezwykle ważną rolę w historii Polski
i może faktycznie radni nie w pełni ją docenili,
używając momentami nietrafnych argumentów.
Należy jednak uszanować demokratyczną wolę
radnych wybieranych przez samych mieszkańców.
Planujemy jednak kolejne inwestycje drogowe
w bardziej reprezentacyjnych miejscach Sztumu
i wystarczy cierpliwie poczekać, aby w przyszłości należycie docenić Józefa Piłsudskiego.
Lokalni politycy pomijają tak ważną dla mieszkańców sprawę jak stworzenie nowego dużego
osiedla wyposażonego w niezbędną infrastrukturę tj. drogę, sieć kanalizacji, wodociąg, wybudowaną za gminne pieniądze.
Taką zastępczą dyskusją na tematy politycznohistoryczne chcą osłabić zadowolenie mieszkańców i dumę samorządu.

Leszek Tabor
Burmistrz Sztumu
w latach 1998-2009
radny w latach 1990- 2002
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Biała Góra – Perła w Koronie Pomorza!
Już po raz drugi portal naszemiasto.pl zorganizował regionalny plebiscyt pod hasłem „Perły w
Koronie Pomorza”. Od 29 czerwca na stronach
portalu trwało głosowanie na niezwykłe budowle, które są szczególnymi atrakcjami na turystycznej mapie Pomorza. Propozycje budowli
do ujęcia w rankingu przesyłali internauci.
Głosowanie zakończyło się 31 sierpnia br. Pierwsze miejsce w rankingu przyznano Sanktuarium
Matki Bożej Królowej Kaszub w Sianowie, drugie
przypadło Wieży Widokowej „Kaszubskie Oko” w
Gniewinie.
Wspaniałą wiadomością dla mieszkańców
naszej gminy jest przyznanie trzeciego miejsca kompleksowi śluz w Białej Górze. Interesujący opis tej budowli zamieścił na portalu pan
Roman Zdziennicki oraz internautka o nicku
Krysia. Pan Roman pisze o śluzie: „XIX-wieczna
ceglana budowla przypomina wieżę zamkową,
z półkolistymi otworami jak portale okien w romańskim kościele.” Natomiast internautka Krysia
podaje więcej szczegółów dotyczących funkcji
i znaczenia gospodarczego tego niezwykłego
obiektu: „(śluza w Białej Górze) jest ciekawym
przykładem wielowiekowej ingerencji człowieka
w bieg rzeki, a także sporu, który owa ingerencja
wywołała między Gdańskiem a Elblągiem. Każde z tych portowych miast opierało swój rozwój
na handlu prowadzonym drogami wodnymi, zarówno morskimi, jak i śródlądowymi. Korzystne
rozdysponowanie wód Wisły i Nogatu łączących
porty z południem kraju leżało w interesie obu
miast. Naturalnie połączone w obszarze ujściowym rzeki prowadziły swe wody chaotycznie,
często uniemożliwiając żeglugę do jednego z
portów, a także powodując wielkie powodzie
na żyznych ziemiach Żuław. Konkurujące miasta
prowadziły więc nieskoordynowane prace regulujące „podkradając” sobie wodę powodując
naprzemiennie zapiaszczenie to Nogatu to Wi-

Użytkowniku wieczysty !
Sprawdź, czy nie wygasa użytkowanie
wieczyste ustanowione na tzw. „własność
czasową” na okres 50 lat, w latach 1950 1961.
Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego powoduje także wygaśnięcie odrębnej własności budynków na gruncie
oddanym w użytkowanie wieczyste oraz
wszelkich obciążeń ustanowionych na
nim przez użytkownika wieczystego.
Użytkownik wieczysty na 5 lat przed upływem okresu obowiązywania użytkowania wieczystego lub w terminie wcześniejszym, może wystąpić do właściciela
gruntu z wnioskiem o przedłużenie użytkowania wieczystego na dalszy okres.
Może również wystąpić o przekształcenie
w drodze decyzji administracyjnej w przypadkach określonych w ustawie, a także
nabyć prawo własności tego gruntu w
drodze umowy notarialnej, po wyrażeniu
zgody przez Radę Miejską.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 42 lub 52 urzędu Miasta
i Gminy w Sztumie lub telefonicznie:
055 640 63 62, 055 640 63 79

sły, co było równoznaczne z uniemożliwieniem
transportu. Waśń trwała nieprzerwanie niemal
od XVI do początków XX wieku, kiedy to definitywnie rozwiązano problem, odcinając Nogat
od Wisły śluzą komorową. Nie ma z pewnością
wzdłuż całego biegu Wisły takiego miejsca, w
którym zachodziły tak wielkie i częste zmiany,
jak w hydrograficznym węźle w pobliżu Białej
Góry. Układ rzek Wisły i jej odpływu – Nogatu na
wysokości Białej Góry zmieniał się wielokrotnie.”
Dziś Biała Góra to miejsce przyciągające nie tylko
mieszkańców gminy Sztum, ale i tych z sąsiednich powiatów. O każdej porze roku można tam
spotkać osoby, które w tym szczególnym miejscu szukają wytchnienia. Wielu mieszkańców
naszej gminy twierdzi, że Biała Góra jest jednym
z pierwszych miejsc, w które zabierają swoich
gości. I za każdym razem wszyscy ulegają magii
tego zakątka.
Przez Białą Górę biegnie międzynarodowy szlak
rowerowy R1 z Calais we Francji do Sankt Petersburga w Rosji (przez gminę Sztum biegnie
łącznie ok. 30-km odcinek tego szlaku). Przebieg
jednego z bardziej niebezpiecznych odcinków
tego szlaku na terenie gminy (biegnący przez
centrum Sztumu) zostanie przełożony na bulwar nad J. Sztumskim. Zostanie to wykonane
w ramach współfinansowanego przez Unię Eu-

ropejską projektu „Podniesienie atrakcyjności
turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w
Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów
malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego”, realizowanego przez Gminę Sztum w partnerstwie
z pozostałymi gminami powiatu sztumskiego
oraz gminami Malbork i Prabuty.
Niezależnie od wszelkich rankingów zapraszamy
do odwiedzania Białej Góry, która nie traci nic ze
swego uroku w pięknym jesiennym słońcu.
W następnym numerze Biuletynu – relacja z uroczystości uhonorowania laureatów plebiscytu
„Perła w Koronie Pomorza 2009”.

Jedna z pereł pomorza- śluza w Białej Górze

Projekt modernizacji bulwaru
i centrum miasta
Zbliżamy się do rozpoczęcia prac, które będę
prowadzone pod nazwą „Modernizacja istniejącego bulwaru nad Jeziorem Sztumskim
wsSztumie oraz przebudowa nawierzchni ulic,
chodników i infrastruktury technicznej, budowa
sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury z
fontanną i rzeźbą, zagospodarowanie terenów
zieleni i budowa parkingów w centrum miasta
Sztum”. W drodze przetargu został wyłoniony
potencjalny wykonawca prac budowlanych,
któremu w najbliższym czasie zostanie przekazany plac budowy. Prace następują z opóźnieniem ze względu na zgłaszane protesty
odnośnie rozstrzygnięcia przetargu, jednakże

rozpoczęcie realizacji inwestycji przewiduje się
w czwartym kwartale 2009 r., natomiast zakończenie wspierwszym kwartale 2012 r. Jest to inwestycja długoterminowa. W trakcie jej realizacji
wystąpią utrudnienia komunikacyjne związane
ze zmianą organizacji ruchu drogowego. Przed
rozpoczęciem inwestycji, po uzyskaniu harmonogramu robót, mieszkańcy sukcesywnie będą
informowani o zmianach w ruchu drogowym.
Inwestycja swym zasięgiem obejmuje obręb
ulic: Jagiełły, Galla Anonima, Związku Jaszczurczego, Plebiscytowej, Kasztelańskiej, Władysława IV, Osińskiego, Młyńskiej oraz Plac Wolności
do ulicy Mickiewicza.

Ciepło dla Czernina – sytuacja kryzysowa opanowana
W dniu 09.10.2009, na wniosek Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum oraz sołtysa Czernina
Pana Kazimierza Barańskiego zorganizowano spotkanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w którym uczestniczyli:
- Burmistrz Miasta i Gminy Sztum – Leszek Tabor;
- Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – Ryszard Sulęta;
- Zastępca Dyrektora ANR O T w Gdańsku z/s
wsPruszczu Gdańskim – Jerzy Romanowski;
- Dzierżawca kotłowni w Czerninie reprezentujący firmę „Nasza Energia” – Benedykt Nowak;
- Administrator GNIAZ Malbork – Mirosław
Groszkowski;
- Główny Specjalista ANR O T w Gdańsku –
Krzysztof Jankowski;
- Sołtys Sołectwa Czernin – Kazimierz Barański;

- Zarządy wspólnot mieszkaniowych;
- Dyrektor Zespołu Szkół w Czerninie.
Podpisano porozumienie pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych Odział Terenowy
wsGdańsku z/s w Pruszczu Gdańskim reprezentowanym przez Pana Jerzego Romanowskiego
- Zastępcą Dyrektora a Panem Benedyktem Nowakiem reprezentującym firmę „Nasza Energia”
- dzierżawcą kotłowni w Czerninie.
W wyniku porozumienia, Agencja Nieruchomości Rolnych przejęła kotłownię w Czerninie i
obecnie odpowiedzialna jest, jako jej właściciel,
za dostarczenie ciepła dla wszystkich odbiorców
w Czerninie.
W związku z powyższym, Agencja Nieruchomości Rolnych, zapewniła Burmistrza Pana Leszka
Tabora oraz Sołtysa Czernina Pana Kazimierza
Barańskiego, że ciepło dla Czernina będzie dostarczane bez zakłóceń.
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Nowa droga do nowego osiedla
Na ukończeniu są roboty związane z budową
dróg i infrastruktury technicznej na terenie powstającego nowego osiedla mieszkaniowego
wsobrębie ulic Kochanowskiego, Kopernika i
Czarnieckiego w Sztumie. Generalnym wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowe „BAZALT” ze Sztumu. Termin zakończenia robót przewidziano w połowie października 2009 r.
Nowo wybudowana ulica przy powstającym
osiedlu uchwałą Rady Gminy otrzymała nazwę
„Spokojna”. W powyższym kwartale docelowo
powstaną trzy bloki mieszkalne. Obecnie dobiega końca budowa pierwszego z trzech budynków
Spółdzielni Mieszkaniowej „RENAWA” z Kwidzyna.
Planowany termin oddania mieszkań przewidziano na październik bieżącego roku .
Ulica Spokojna i nowe budynki mieszkalne Spółdzielni „Renawa” z Kwidzyna

Projekt WND - POKL. 09.01.02 - 22 - 164/08pn. Równy start w przyszłość współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja!
Ruszył kolejny etap realizacji projektu WNDPOKL.09.01.02-22-164/08 pn. Równy start w przyszłość. We wrześniu zaplanowano dla uczestników
szereg atrakcyjnych wyjazdów edukacyjnych. 15
września 2009 roku grupa uczestników zajęć pozalekcyjnych z technologii informacyjnej odwiedziła gdańskie studio Telewizji Polskiej.
Z kolei w sobotę, 19 września 2009 roku 5 grup
uczestników zajęć pozalekcyjnych w bloku nauk
przyrodniczych udało się do Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego „Wybrzeża” w Gdańsku-Oliwie. Na
obszarze około 120 hektarów mieszkają tu zwierzęta pochodzące ze wszystkich kontynentów. Są
wśród nich takie, których populacje na wolności
właściwie już nie istnieją.
„Najbardziej podobały mi się żyrafy”- mówi Darek Grunwald, uczeń VI klasy sztumskiej podstawówki.
W zoo każda z grup uczestniczyła w lekcji w leśnej
klasie. „Przygotowywaliśmy się do zajęć z przyrody w klasie VI, ponieważ na tych lekcjach będą
realizowane tematy z cyklu: Krajobrazy świata.
Kolejnym punktem wyjazdu była wizyta w Parku
Oliwskim, gdzie dzieci rozpoznawały drzewa. Rosną tam m.in. wspaniałe modrzewie europejskie i
modrzew japoński, kasztanowce białe i kasztan
jadalny, dęby czerwone i dąb szypułkowy, tulipanowce amerykańskie, brzozy brodawkowate,
magnolie drzewiaste oraz daglezje zielone i wiele
innych egzotycznych drzew” – mówi Ewa Szewczak, prowadząca zajęcia w Szkole Podstawowej
nr 2 w Sztumie.
Ostatnia sobota września tj. 26.09.2009 roku także należała do młodych przyrodników. Tym razem najmłodsi uczniowie szkół podstawowych
udali się do Akwarium Gdyńskiego. Można tam

zobaczyć niezwykłe gatunki ryb, płazów i gadów
pochodzących z różnych rejonów świata, np.
zsAfryki, Ameryki Północnej czy północy naszego
kontynentu. Oprócz przyjemności była również
nauka. Uczniowie brali udział w prezentacji „Niezwykłe zwierzęta morskie”. W jej trakcie poznali

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Z OO

Spacer po Parku Oliwskim

kilkanaście zwierząt żyjących w morzach i oceanach, których zachowania czy wygląd mogą nas
zaskakiwać.
Na koniec dla wszystkich uczestników przygotowano posiłek w Restauracji KFC.
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Wrześniowe spotkanie z ,,Dwójką”
W Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie, tak jak
w innych placówkach oświatowych, wrzesień
był bardzo pracowitym miesiącem. Nauczyciele
planowali swoją całoroczną pracę dydaktyczną
i wychowawczą. Wznowili działania w związku
z realizacją projektów czy kampanii, w których
uczestniczy szkoła. Jednak wśród wielu zajęć
isobowiązków pedagodzy z ,,dwójki” znaleźli
czas na zorganizowanie wycieczek dydaktycznoturystycznych. Uczniowie klas IV i V pojechali do
Biskupina, gdzie poznali życie plemion słowiańskich. Dzieci z klas VI odwiedziły Westerplatte.
Pod pomnikiem upamiętniającym wydarzenia
zswrześnia 1939 r. wysłuchały przewodnika, który przybliżył im bohaterstwo żołnierzy walczących o skrawek polskiej ziemi. Uczniowie mogli
zadumać się nad losem tych, którzy ,, prosto do
nieba czwórkami szli”- jak wspomina w swoim
wierszu Konstanty Ildefons Gałczyński. Chłopcy
zwiedzili też okręt-muzeum ,,Sołdek”, natomiast
dziewczynki uczestniczyły w lekcji muzealnej
pt: ,,Archeologia morska” w Muzeum Morskim
w Gdańsku. Uczniowie uczestniczyli również
wspokazie wyrabiania cukierków w Manufakturze Słodyczy, która mieści się przy ulicy Długiej
wsGdańsku.
Tematyka wycieczek wiąże się ściśle z priorytetami wychowawczymi, jakie nauczyciele realizują
w bieżącym roku szkolnym. Uczniowie poznają
więc miejsca bliskie sercu każdego Polaka w ramach projektu ,, Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza
pamięć…”. Oprócz upamiętnienia 70. rocznicy
wybuchu II wojny światowej i 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, dzieci uczestniczą w obchodach 55. rocznicy powstania
placówki. Na 21 maja 2010 roku przewidziano
nadanie sztandaru szkole. Uroczystości towarzyszyć też będzie nadanie imienia ks. Władysława
Demskiego szkolnemu kołu Caritas. Z tej okazji
jego członkowie współpracujący z ośrodkiem
wsUśnicach odwiedzili miejsce narodzin błogosławionego- Straszewo. Uczniowie nawiązali
kontakt z dziećmi z tamtejszej placówki. Obchody urodzin szkoły trwać będą cały rok szkolny.

Rok szkolny 2009/10 to także czas realizacji tematyki związanej z dwusetną rocznicą urodzin
Fryderyka Chopina i kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych. Tu również
zaplanowano wiele działań, z których najistotniejsze są konkursy tematyczne i uczestnictwo
szkoły w programach: ,,Owoce w szkole”, ,,Bezpieczna szkoła” i ,,Szkoła promująca zdrowie”.
Już odbyły się ,,Szkolne jesienne biegi lekkoatletyczne dla klas IV-VI”.
Najbliższe 9 miesięcy zapowiada się w ,,dwójce”
bardzo pracowicie. Nie sposób jednak nie wspomnieć o Stowarzyszeniu ,,Szansa”, mającego
status organizacji pożytku publicznego, które
rozpoczęło swoją działalność przy placówce.
Członkowie organizacji rekrutują się nie tylko zsnauczycieli, ale w dużej części z rodziców
isprzyjaciół szkoły. Głównym celem działalności organizacji jest inicjowanie i podejmowa-

Podróż do źródeł państwa polskiego, pierwszej stolicy Polski

Radosna Szkoła – pomoce
dydaktyczne dla szkół podstawowych
Cztery szkoły podstawowe z terenu
Miasta izGminy Sztum otrzymały dotację na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.
Są to:
Szkoła Podstawowa im. Rodziny Donimirskich wsCzerninie
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Szkoła Podstawowa w Gościszewie
Szkoła Podstawowa im. Jana Hinca
w Piekle
Całkowita wartość dotacji wynosi
29 898,00 zł.

nie społecznych działań pozwalających zdobyć
środki finansowe i rzeczowe dla dzieci i samej
placówki. Członkowie pragną tworzyć i organizować takie warunki pracy w szkole, które służyłyby wspieraniu edukacji uczniów o różnych
możliwościach intelektualnych i fizycznych. Jednym z celów Stowarzyszenia jest także organizowanie imprez kulturalnych, szkoleń, konferencji,
kursów i kółek zainteresowań oraz propagowanie inicjatyw służących przybliżaniu treści ekologicznych, wielkiej i „małej Ojczyzny”. W roku
szkolnym 2009/10 Stowarzyszenie ,,Szansa” skupi swoje działania wokół pozyskiwania środków
na sztandar szkoły. Dlatego wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby wesprzeć inicjatywę zakupienia sztandaru dla szkoły, prosi się
o wpłaty na konto: Stowarzyszenie ,,Szansa”, ul.
Reja 15, 82-400 Sztum BPH / oddział Malbork nr
rachunku: 19 1060 0076 0000 3200 0136 3213.

Udział w warsztatach z garncarstwa
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Informacja o działaniach podejmowanych na terenie gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczane są
na realizację programów : profilaktyki i zapobiegania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii.
Głównymi zadaniami w tych programach jest profilaktyka. Działania profilaktyczne są realizowane
głównie przez szkoły. Są to imprezy promujące
zdrowy styl życia, spektakle teatralne lub festyny
rodzinne. Ze środków tych wspierane są świetlice szkolne. Dla nich kupowane jest wyposażenie,
materiały i pomoce dydaktyczne. Co roku dla
grupy 45 dzieci wskazanych przez szkoły podstawowe i gimnazja organizowana jest kolonia profilaktyczna. Całkowity koszt kolonii pokrywany
jest ze środków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wsdrodze
konkursu wybieramy realizatora pozalekcyjnych
zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. W bieżącym roku jest to MLKS „ZANTYR” . Ważną imprezą
realizowaną w ramach tego działania jest nauka
pływania na plaży miejskiej.
Ze środków tych jest również dofinansowywane
urządzanie i doposażenie placów zabaw dla dzieci. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości ciekawego
sposobu spędzania czasu wolnego, promocji
zdrowego stylu życia, podniesienia ich wiedzy na
temat szkodliwości substancji psychoaktywnych,
a przez to opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej
i narkotykowej.
Ważnym zadaniem programu jest również działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz funkcjonowanie punktu konsultacyjnego „KROKUS”.
Zadaniem Gminnej Komisji jest prowadzenie postępowania wobec osób , które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozpad życia
rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają
się od pracy oraz systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. Komisja takie osoby
motywuje do podjęcia dobrowolnego leczenia.
Jeżeli taka osoba nie wyraża zgody na podjęcie
leczenia lub leczenie przerwie, to komisja kieruje
taką osobę na badanie przez biegłego psychologa i psychiatrę, którzy określają stopień uzależnienia. Po uzyskaniu opinii lub jeżeli osoba nie
zgłosi się na badanie, komisja kieruje sprawę do
sądu o wydanie postanowienia o przymusowym
leczeniu. W ciągu roku do komisji wpływa ponad
60 wniosków o wszczęcie postępowań, z tego
około 40 spraw jest kierowanych do sądu.
Bardzo wiele osób korzysta z usług punktu konsultacyjnego „KROKUS”, gdzie można uzyskać
porady specjalistów: prawnika, psychologa, kuratora, terapeuty i przewodniczącego gminnej
komisji. Wszystkie porady udzielane są bezpłatnie i kierowane są przede wszystkim dla osób
z rodzin, w których występują problemy alkoholowe, przemoc w rodzinie lub narkomania.
Z pomieszczeń punktu korzystają także grupy :

Anonimowych Alkoholików, Al.-Anon oraz Klub
Abstynenta.
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn
i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swój
wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Grupa rodzinna Al-Anon jest wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieje ona po to,
aby rozwiązywać wspólne problemy poprzez
dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. W bieżącym roku grupa Al.-Anon „Maki”
w Sztumie obchodziła 10 rocznicę powstania.
Zstej okazji odbył się uroczysty miting z udziałem
przedstawicieli grup z województwa pomorskiego i z Elbląga.
Wszystkie osoby z rodzin, w których występuje alkoholizm, narkomania lub przemoc,
zachęcamy do kontaktu z punktem konsultacyjnym „Krokus” Sztum ul. Mickiewicza 39 – budynek Urzędu
Miasta i Gminy - wejście od podwórza
Czynny codziennie
1. dyżur przewodniczącego gminnej komisji od
poniedziałku do piątku 10.00 – 13.00
2. dyżur kuratora sądowego – poniedziałek 8.00
- 12.00
3. dyżur prawnika -poniedziałek 16.15 – 18.15
4. dyżur terapeuty uzależnień - wtorek 14.30
– 16.30
5. dyżur psychologa – czwartek 10.00 - 13.00
6. Grupa AA „Nadzieja” – środa 17.00 – 19.00
7. Grupa Al.-Anon „Maki” – piątek 17.00 – 19.00
8. Klub Abstynenta „Radość i Słońce” – sobota
isniedziela 16.00 – 20.00

Kolejny semestr na Sztumskim
Uniwersytecie Trzeciego Wieku
Sztumski Uniwersytet Trzeciego Wieku
rozpocz yna
kolejny
rok
akademicki.
W uroczystym
rozpoczęciu
roku akademickiego,
które miało
miejsce 1 października br. uczestniczył Członek Zarządu Województwa Pomorskiego
Krystyna Pajura, Burmistrz Leszek Tabor, Z-ca
burmistrza Alicja Podlewska. Wybrano nowy
zarząd w starym składzie / bo się sprawdził/ - Przewodnicząca Barbara Richert, V-ce
Przewodniczący Zbigniew Zwolenkiewicz,
skarbnik Halina Borko/.
O popularności uniwersytetu świadczy fakt,
że rozdano 30 nowych indeksów.
W ofercie programowej na rok 2009/2010
znajdą się warsztaty: komputerowe, ruchowe, psychologiczne, z języka angielskiego,
z języka niemieckiego, wycieczki piesze, wykłady tematyczne iswiele innych.
Zainteresowanych zapraszamy do Sztumskiego Centrum Kultury, ul. Galla Anonima 16, od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 - 16.00, pani Violetta Jankowiak tel.
0 55 640-63-45 lub 0 55 277-23-06

Bank żywności w Sztumie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
we współpracy ze Sztumskim Towarzystwem
Oświatowym od roku 2005 z Programu PEAD
„Dostarczanie Żywności dla Najuboższej
Ludności Unii Europejskiej” pozyskuje żywność przekazywaną przez Bank Żywności
wsTczewie. Celem tych działań jest dostarczenie
produktów spożywczych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta i gminy Sztum,
co w efekcie spowodować ma zmniejszenie się
liczby dzieci i rodzin doświadczających głodu,
niedożywienia oraz braku możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb w tym zakresie. Współpraca pomiędzy Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej a organizacjami
pozarządowymi powoduje sprawniejsze i bardziej efektywne działania w zakresie udzielanej
pomocy na rzecz mieszkańców naszej gminy.
Tylko w tym roku rozdysponowano już prawie 25
ton żywności (produkty takie jak: cukier, mąka,
makaron, mleko, płatki kukurydziane, musli,
sery żółte i topione, masło, dżemy, herbatniki i

dania gotowe) dla 350 rodzin (1150 osób) kwalifikujących się do pomocy społecznej, a do końca
roku planowane jest kolejne 12 ton.
W latach 2005-2008 udało się pozyskać i przekazać dla potrzebujących prawie 100 ton żywności
z której skorzystało blisko 500 rodzin (ok. 1700
osób).
Do otrzymania żywności z Programu PEAD
uprawnione są osoby i rodziny, których dochód
zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej nie
przekracza kryterium dochodowego:
•
dla osoby samotnej – 477 zł
•
dla osoby w rodzinie – 351 zł na osobę
W uzasadnionych przypadkach mogą ubiegać
się osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 150% powyższego kryterium (tj. odpowiednio 715,50 zł i 526,50 zł).
Więcej informacji na ten temat uzyskać można
w siedzibie MGOPS Sztumie, przy ul. Mickiewicza 39, lub pod numerami telefonów: 640
63 67, 640 63 32, 640 63 33.
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Sztumskie Centrum Kultury zaprasza do „Akademii Wolnego Czasu”
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszej lokalnej społeczności informujemy,
że od listopada rusza „Akademia wolnego czasu”. Jest to forma organizowania wolnego czasu
kierowana przede wszystkim do kobiet pracującychi ich dzieci. Chodzi o stworzenie możliwości
korzystania z różnego rodzaju zajęć zarówno dla
mam jak i ich pociech prowadzonych w tym samym czasie. W ramach Akademii Wolnego Czasu
będzie można między innymi popracować nad
figurą i kondycją na zajęciach takich jak joga czy
aerobic. Ponadto będzie można nauczyć się bycia asertywną i konsekwentną. Będziemy uczyć
się jak pracować nad swoim związkiem, by był
spokojny, szczęśliwy i dobry, będziemy doskonalić relacje z dzieckiem. Nauczymy się urządzać
zjawiskowe mieszkania, projektować pachnące
ogrody, rozwijać artystyczne pasje. Inicjator-

ką tego przedsięwzięcia jest Alicja Podlewska
– Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
Organizatorem natomiast Sztumskie Centrum
Kultury w porozumieniu z poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz Kołem Gospodyń
Wiejskich w Czerninie.
Równocześnie przygotowaliśmy ciekawą propozycję dla dzieci - taniec towarzyski i nowoczesny, biblioterapia, zajęcia plastyczne, muzykoterapia.
Serdecznie Zapraszamy do nas!
Szczegółowy harmonogram zostanie podany do publicznej wiadomości pod koniec
października. Informacje i zapisy: Sztumskie
Centrum Kultury, ul. Galla Anonima 16, od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00,
pani Violetta Jankowiak. tel. 0 55 640-63-45
lub 0 55 277-23-06

Badania profilaktyczne dla naszych mieszkańców
W dniach 26-28 sierpnia 2009 r. przy współpracy z FADO S.A. „Centrum Usług Medycznych” w
Gdańsku zostały przeprowadzone bezpłatne
badania mammograficzne dla kobiet w wieku
50-69 lat. Z badań skorzystały 44 pnie, 5 z nich
skierowano na dalszą diagnozę onkologiczną.
23 października 2009r. w godz. 7.30 – 11.00
zapraszamy na bezpłatne badania pomiaru cukru i cholesterolu we krwi z możliwością
konsultacji u lekarza specjalisty. Badania kierowane są przede wszystkim do osób po 40. roku
życia.

13 listopada 2009r. w godz. 9.00 – 17.00 zapraszamy na badania densytometryczne,
współfinansowane w połowie przez Urząd Miasta i Gminy w Sztumie z możliwością konsultacji
u lekarza specjalisty. Badania prowadzone są w
celu wykrywania
i profilaktyki osteoporozy. Koszt badania dla pacjenta 12,50 zł.
Rejestracja i szczegółowe informacje w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój 68, pani Maja Prądzyńska tel. 0 55 640-63-83.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY – LICZBA BADAŃ
OGRANICZONA!

Turniej Drużyn Podwórkowych
– Sztum 2009
Tegoroczna edycja turnieju trwała od 03. do
12. sierpnia br. Do rozgrywek zgłosiło się 9
drużyn starszych i 5 drużyn młodszych.
Klasyfikacja końcowa (grupa starsza)
1.
Medzik Tim
2.
Bad Boys
3.
Porywacze Ciał
4.
K.P.P.R.K.M. Zydlungi
5.
Ulinexiaki
6.
No Name 2009
7.
FC Pędzące Ślimaki
8.
Krosy Kokosy
9.
TP Nogat Malbork
Najlepszy strzelec – Mateusz Pietrzyk
(Medzik Tim) – 11 bramek
Najlepszy zawodnik – Filip Ostrowski
(Bad Boys)
Najlepszy bramkarz – Filip Puchalski
(Medzik Tim)
Puchar Fair Play – K.P.P.R.K.M. Zydlungi
Klasyfikacja końcowa (grupa młodsza)
1.
ONJ La familia
2.
S – Kadra Euro 2016
3.
LKS Powiśle Czernin
4.
FC Sokoły
5.
Snoow Kids
Najlepszy strzelec– Łukasz Mikucki
(ONJ La Familia) – 10 bramek
Najlepszy zawodnik – Patryk Grenda
(ONJ La Familia)
Najlepszy bramkarz – Marcin Gubiec
(LKS Powiśle Czernin)
Puchar Fair Play – S – Kadra Euro 2016

I Szwedzki Marsz Nordic Walking
12 września na terenie sołectwa Sztumska Wieś
w ramach obchodów Dni Ziemi Sztumskiej odbył
się I Szwedzki Marsz Nordic Walking. Około 10kilometrowa trasa rozpoczęła się w Sztumskiej
Wsi, przy głazie narzutowym upamiętniającym
podpisanie rozejmu polsko-szwedzkiego, następnie wiodła przez leśniczówkę Sarnowo,
aszakończyła się w Gospodarstwie Agroturystycznym „Klimbergowice” u państwa Homa.
W marszu wzięło udział blisko pięćdziesięciu
uczestników, którzy otrzymali pamiątkowe
znaczki przygotowane specjalnie na tę okoliczność.
Na mecie wędrujących wśród leśnej ciszy piechurów witała muzyka kameralna kwartetu złożonego ze studentów WSM w Gdańsku.
Państwo Homa zadbali o przygotowanie biesiady, podczas której można było posilić się swojskim jadłem. Podniebienia biesiadników cieszył
jesienny bigos, pierogi z mięsem i kaszą gryczaną, kiełbaski z grilla, chleb ze smalcem, a także
ciasta domowego wypieku.
Uczestnikom dopisywała pogoda oraz humory,
dzięki czemu większość wróciła do Sztumu pieszo, pokonując dodatkowe 5 km.
- Impreza w pięknym zakątku ziemi sztumskiej
była tak udana, że przerosła moje najśmielsze
oczekiwania – podsumowuje rajd na łamach
„Dziennika Bałtyckiego” Ryszard Mazerski, Prezes LKS ZANTYR Sztum, współorganizator mar-

szu. Inicjatorką całego przedsięwzięcia była pani
Małgorzata Kniaź Sołtyska Sztumskiej Wsi,
którą organizacyjnie i finansowo wsparł Urząd
Miasta i Gminy Sztum oraz Sztumskie Centrum
Kultury.

Mamy nadzieję, że tak przygotowana i udana
impreza wejdzie na stałe do kalendarium święta
naszego miasta. Do zobaczenia za rok!

Grupa miłośników marszu z kijami uczestnicząca w I Szwedzkim Marszu Nordic Walking.
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PIĘKNE MIASTO I PIĘKNA WIEŚ
Jak co roku na przełomie czerwca i lipca odbył
się konkurs „ Piękne Miasto i Wieś Dziełem Mieszkańców” w Gminie Sztum w roku 2009.
Uroczyste zakończenie i podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród laureatom VI konkursu
z udziałem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Leszka Tabora, odbyło się w trakcie Gminnych
Dożynek w sołectwie Czernin 29 sierpnia 2009
roku.
Urząd Miasta i Gminy Sztum jest organizatorem
konkursu, którego głównym cel stanowiło podniesienie estetyki terenów miasta i gminy oraz
pobudzenie aktywności społecznej na rzecz
poprawy ochrony środowiska. W swoich założeniach konkurs jest zachętą do zadbania o warunki higieniczno – sanitarne zagród wiejskich,
jednorodzinnych budynków mieszkalnych, balkonów.
Komisja po zgłoszeniu kandydatur oceniła i wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach następujące osoby:

I miejsce za balkon zajęła Pani Halina Makulska

KATEGORIA ZAGRODA ROLNICZA
I miejsce:
Barbara Helowicz
zam. Sztumska Wieś
II miejsce:
Barbara Kamrowska
zam. Sztumska Wieś
Uczestnik:
Alicja Hennoszczenko
zam. Sztumska Wieś
KATEGORIA ZAGRODA NIEROLNICZA:
I miejsce:
Jolanta Remlein
zam. Czernin
II miejsce:
Barbara Majewska
zam. Sztumska Wieś
II miejsce:
Maria Ciechanowska
zam. Gościszewo
Wyróżnienie : Krystyna Wołowiec
zam. Pietrzwałd
Wyróżnienie : Eugeniusz Licznerski
zam. Sztumska Wieś
Wyróżnienie: Ewa Piontek
zam. Sztum,
Wyróżnienie: Marzena Hoppe
zam. Czernin

I miejsce za zagrodę nierolniczą zajęła Pani Jolanta Remlein

KATEGORIA BALKONY:
I miejsce: Halina Makulska zam. Czernin
II miejsce: Elżbieta Wasilewska zam. Czernin
Na terenie naszej gminy znajduje się wiele posesji czy balkonów, których właściciele szczególnie
cenią sobie estetykę i piękny wygląd oraz ład i
porządek w tzw. przydomowym obejściu. Dlatego też serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej już edycji konkursu „Piękne Miasto
i Wieś Dziełem Mieszkańców” w Gminie Sztum
w roku 2010.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum liczy na szeroki udział mieszkańców, ich zaangażowanie w
upiększanie własnych siedlisk, wypracowanie
zachowań ekologicznych, a przez to poprawę
wyglądu naszych miejscowości.

I miejsce za zagrodę rolniczą zajęła Pani Barbara Helowicz
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WAŻNE TELEFONY :
L.p

Nazwa instytucji, adres

Telefony

L.p

Nazwa instytucji, adres

Telefony

L.p

Nazwa instytucji, adres

Telefony

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

Poczta Polska
ul. Mickiewicza 27

+48 055 277 22 01

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

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

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 Powiatowy
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

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

+48 055 277 79 50

9

PZU S.A.
ul. Młyńska 10

+48 055 277 32 79

18.

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Życie”
ul. Sierakowskich 5

+48 055 277 80 99

27

Kantor Wymiany Walut
ul. Lipowa

+48 055 277 32 77

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.

