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Święto Sztumu – 11-12 Września 2009 r.
Sztumskie Centrum Kultury zaprasza 1112. września br. na obchody DNI ZIEMI
SZTUMSKIEJ.
11września o godz. 11.00 - tradycyjnie już
przez miasto przemaszeruje korowód dzieci i
młodzieży, związków, stowarzyszeń i organizacji
poprowadzony przez Sztumską Orkiestrę Dętą.
W pierwszym dniu odbędzie się Spartakiada
Sportów Dziwnych, przedsięwzięcie, do którego
zaproszeni są uczniowie szkół z miasta i gminy
Sztum. Atrakcyjne nagrody przyznane zostaną
nie tylko najlepszym drużynom Spartakiady, ale
także dla najlepszych kibiców!
W piątek na estradzie amfiteatru zabrzmi
wschodząca gwiazda polskiej sceny rozrywkowej
– Ola Ost!
O godz. 20.00 – niekwestionowana gwiazda
polskiej estrady, artysta, którego nikomu
nie trzeba przedstawiać – KRZYSZTOF
KRAWCZYK.
Jeszcze tego samego dnia, bo na godz. 23.00
zapraszamy do sal zamkowych, na „Noc Sztuk
na Zamku” – wernisaż Joanny Jenczyk. W trakcie
wernisażu odbędzie się pokaz multimedialny
oraz koncert zespołu „De Proof”.
W sobotę, 12 września serdecznie zapraszamy

wszystkich mieszkańców na Festiwal Dobrego
Smaku, który rozpocznie się o godz. 14.00.
Pierwszy Festiwal będzie przebiegać pod
hasłem „Grillowanie”. Opracowany został
regulamin, na podstawie którego odbywać
się będzie rekrutacja, ocena i wyłonienie
laureatów (regulamin konkursu do pobrania na
stronie www.scksztum.pl, osobą do kontaktu
ww. sprawie jest Pani Violetta Jankowiak tel.
(055) 277 2306. Przyznane zostaną atrakcyjne
nagrody, m.in. za pierwsze miejsce telewizor LCD.
Oceniany będzie całokształt przygotowań, w
tym nie tylko smak przygotowanych potraw, ale
także strój drużyn, sposób prezentacji. Festiwal
zaplanowano jako coroczną imprezę DNI ZIEMI
SZTUMSKIEJ, jednakże zawsze pod innym
hasłem, zatem mieszkańcy Sztumu i okolic będą
niejednokrotnie mieli okazję, by wykazać się
swymi talentami kulinarnymi.
Również 12 września w Parku Miejskim o
godz. 16.00 tradycyjnie już Burmistrz będzie
częstował mieszkańców smakowitym tortem z
okazji Święta Miasta.
Na scenie zaprezentują się także najmłodsi
– podczas tegorocznej edycji Wyborów Małej

Miss i Małego Mistera. Zapisy odbywać
się będą od sierpnia w SCK, konkurs
skierowany jest do dzieci w wieku od 3
do 6 lat. Uczestnicy będą mieli za zadanie
przygotować kostium, a także zaprezentować
wierszyk
lub
piosenkę.
Wszystkim
uczestnikom zostaną wręczone nagrody w
postaci zabawek, laureaci otrzymają korony
i szarfy.
Gwiazdą wieczoru będzie MARIA PESZEK,
artystka, która już od wydania swojej
pierwszej płyty stała się ikoną polskiej
muzyki alternatywnej. Znakomite show
w wykonaniu wokalistki zakończy obchody Dni
Ziemi Sztumskiej.
Imprezy towarzyszące:
- 10 września o godz. 17.00 w salach zamkowych
odbędzie się wykład Andrzeja Lubińskiego „80.
rocznica utworzenia polskich szkół na Powiślu”
- 12 września o godz. 13.00 - Turniej Brydżowy
- 13 września o godz. 9.00 – Turniej Szachowy o
Puchar Burmistrza MiG Sztum

Co słychać na zamku ?
W piątkowe popołudnie 24 lipca br.
dziedziniec zamkowy
rozbrzmiewał muzyką
podczas tegorocznej
edycji Muzycznej Nocy
na Powiślu.
Prezentacjeaarozpoczął
nasz rodzimy zespół
Krupa Band, który ma
już sporą grupkę zagorzałych fanów. Po nich
na scenie pojawił się Big
Band z Dzierzgania, pod
nazwą „Wik Band” pod
kierownictwem
p. Wiktora WojcieNa scenie Kabaret Moralnego Niepokoju
Dnia 27 lipca br. na dziedzińcu zamkowym
wystąpił Kabaret Moralnego Niepokoju.
Impreza- mimo iż plenerowa - była biletowana,
niemniej jednak wejściówki w cenie 35 zł
rozeszły się jak przysłowiowe „ciepłe bułeczki”.
Łącznie spektakl Kabaretu obejrzało ponad 450
widzów. Podczas półtoragodzinnego występu
rozbawiona publiczność mogła zobaczyć w
większości nowe skecze, ale nie zabrakło także
tych bardziej znanych. Pogoda dopisała, Kabaret
nie zawiódł swych fanów, zatem publiczność
opuszczająca zamkowe mury miała wiele
powodów do radości, co też dało się zauważyć
na roześmianych twarzach.

dla muzyków, gdyż do sprzętu nagłośnieniowego
dostała się woda, co stanowiło poważny
problem w przypadku ponownego jego
włączenia. Organizatorzy zmuszeni zostali do
przeniesienia dalszej części koncertów do sal
zamkowych. Nie stanowiło to jednak problemu
dla zgromadzonej, wiernej publiczności,
spragnionej muzyki granej „na żywo”! Kolejny
zespół – Provokacja, który przyjechał do
Sztumu z Grudziądza, nie oszczędzał ani strun
w gitarach, ani bębnów, przez co wprowadził
publiczność w doskonały nastrój. Następnie na
scenę wkroczyła malborska grupa „Shire”, która
swym występem rozgrzała publiczność do
czerwoności. Owacjom i bisom nie było końca
i mimo niesprzyjającej aury imprezę należy
uznać za udaną.

chowskiego. Niestety,
podczasaakoncer tu
dzierzgoniakówaapogoda sprawiła niemałegoaapsikusa,
zznieba spadł ulewny
deszcz.aaPubliczność
skryta pod drzewami
i parasolami mogła
usłyszeć niezrażonych
aurą muzyków, którzy
postanowili zaśpiewać
a’capella.aaNiestety,
kontynuowanie koncertów na dziedzińcu
stanowiło zagrożenie
Muzyczne granie na dziedzińcu
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Wakacje na zamku
Od 13 do 24 lipca br. na zamku sztumskim
trwały Letnie Warsztaty Zamkowe, skierowane
do dzieci w wieku 7-13 lat. Codziennie od 10.00
do 13.00 trzydzieścioro uczestników brało
udział w zajęciach rekreacyjno - sportowych,
plastycznych, kulinarnych. Odbyło się spotkanie
z pisarką edukacyjnych bajek dla dzieci, p. Martą
Falkowską, dzieci mogły zapoznać się z pracą
i obowiązkami strażaka, a także nauczyć się
udzielania pierwszej pomocy, poznały historię
polskiego rycerstwa, spróbowały też swych sił w
strzelaniu z łuku. Nauczyły się przygotowywać
fantazyjne kanapki i sałatki, poznały trudną
sztukę dekorowania potraw.
Miały także możliwość obejrzenia spektaklu
teatralnego, a następnie rozmowy z aktorami na

temat ich pracy. Opinie rodziców i opiekunów
po skończonych warsztatach były nader
pozytywne:
”Uważam, że warsztaty zamkowe przyniosły
dzieciom bardzo dużo radości. Każde dziecko
mogło znaleźć coś dla siebie. Powstawały nowe
przyjaźnie”
„Uważam, że zajęcia są wspaniałe – zróżnicowane
tematycznie, ciekawe, interesujące”
„Dziękuję w imieniu córki za super pomysł
zorganizowania dzieciom czasu wolnego. Zajęcia
urozmaicone, ciekawe i przede wszystkim dzieci
chętnie na nie chodziły…”
„Jesteśmy bardzo zadowoleni, to był wspaniały
pomysł, dzieci chętnie uczęszczały na zajęcia”

Pani Ewa z KGW w Czerninie pomaga udekorować
kanapki

Kuba próbuje swoich sił w strzelaniu z łuku

Joshua jako średniowieczny rycerz

Spotkanie z autorką bajek dla dzieci – Martą
Falkowską

Pokaz sprawności straży pożarnej cieszył się dużym zainteresowaniem

Nauka reanimacji na manekinie

Zajęcia plastyczne na dziedzińcu

Wspólna zabawa podczas spektaklu teatralnego
„Jaś i drzewo fasolowe”

Karolina maluje sztumski zamek

Pierwsza pomoc – jeden z uczestników warsztatów jako „poszkodowany”
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Projekt modernizacji sztumskiego kina
Czerwiec upłynął na niezwykle intensywnych
pracach związanych z przygotowaniem
wniosku o dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej kolejnego sztumskiego projektu.
Tym razem pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
oraz Sztumskiego Centrum Kultury wspólnie
przygotowali wniosek o dofinansowanie
modernizacji i rozbudowy budynku kina w Sztumie. Z uwagi na zły stan techniczny obiektu od
pewnego czasu kino nie funkcjonuje, a działalność kulturalna Sztumskiego Centrum Kultury
skupia się na zamku i jego dziedzińcu, ale jego
zabytkowy charakter ogranicza w pewien sposób
możliwość organizacji niektórych imprez, jak
choćby koncertów, przedstawień czy finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponadto
sala kinowa bardzo często służyła okolicznym
szkołom w celu realizacji różnych ciekawych
pomysłów dzieci i młodzieży.
Sztumskie Centrum Kultury opracowało ciekawy
projekt architektoniczy modernizacji i rozbudowy budynku kina. Zakłada on:
modernizację sali kinowej
dobudowę auli przeznaczonej do organizacji
spotkań, konferencji itp.
powstanie sal: tanecznej, plastycznej, muzycznej
oraz galerii.
Na piętrze umieszczono biura Sztumskiego
Centrum Kultury. Zagospodarowano także
bezpośrednie otoczenie budynku kina.
W dzisiejszej kawiarni „Laguna” zaplanowano
Piwnicę Artystyczną. W budynku znajdą dla
siebie miejsce również lokalne organizacje
pozarządowe.
Przewidywany okres realizacji inwestycji to
początek 2010 r.do końca 2011 r. Koszt całkowity
tej inwestycji to 6,7 mln zł, wnioskowane
dofinansowanie wynosi 5,6 mln zł. Obecnie
trwa ocena wszystkich wniosków złożonych do
konkursu w ramach działania 9.1 Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013. Jej wyniki mają
być znane pod koniec października br.

Wizualizacja – Sala zajęć plastycznych

Wizualizacja Sala Tradycji
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Euro dla naszych Sołectw - inwestycje
Kanalizacja Sztumskie Pole
Miasto i Gmina Sztum w miesiącu czerwcu
złożyła kolejny wniosek o przyznanie pomocy
ze środków Unii Europejskiej. Tym razem gmina
ubiega się o środki na realizację 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.
Swym zakresem projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 4 207
m. oraz trzech przepompowni ścieków. Projekt
ten stanowi kontynuację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sztumskie Pole. Na I etap gmina złożyła już w kwietniu 2008
r. wniosek o dofinansowanie do Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013 r.
Szansa na rozbudowę wodociągu wiejskiego
w Postolinie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Sztumie w dniu 25.05.09 r.
złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 3.2.1 „ Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej” Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na rozbudowę
wodociągu wiejskiego w Postolinie.
W przypadku przydziału środków nastąpi
budowa sieci wodociągowej De 90 mm o
długości 1771m oraz przyłączy o De 32 – 40
mm o długości 61m. Beneficjentami budowy
wodociągu będzie 40 osób. Koszt inwestycji
netto 546 795 zł.
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
waSztumskiej Wsi
Sztumskie Centrum Kultury
uzyskało
dofinansowanie ze Środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie:
Odnowa i Rozwój Wsi na realizację projektu
„Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
w Sztumskiej Wsi”. Całkowity koszt operacji

to 200 538,65 zł, w tym koszty kwalifikowane
to 164 375,94 zł. Uzyskana kwota dotacji to
123.281 zł. W ramach projektu przeprowadzony zostanie remont i modernizacja sal świetlicy wsSztumskiej Wsi, zakupione zostanie
podstawowe wyposażenie niezbędne do
działalności aedukacyjno – rozrywkowej. Uroczyste podpisanie umowy z udziałem Marszałka
Województwa Pomorskiego odbyło się w Sali
Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Malborku
7 sierpnia 2009 r. Rozpoczęcie działań w ramach
projektu planowane jest na wrzesień, natomiast
zakończenie - w grudniu 2009 r.
„Gminny projekt w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich”
W dniu 7 sierpnia 2009 r. w Sali Posiedzeń
Starostwa Powiatowego w Malborku odbyło
się uroczyste podpisanie umowy z udziałem
Marszałka Województwa Pomorskiego Jana
Kozłowskiego.
Podpisanie umowy dotyczyło projektu, który
został złożony przez Gminę Sztum w dniu
26.03.2009 roku do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego w ramach programu PROW na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość
życia na obszarach wiejskich i różnicowanie
gospodarki wiejskiej”, działanie 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3
„Odnowa i rozwój wsi”.
Projekt „Aktywizacja mieszkańców na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej: remont budynku szatni,
ogrodzenia oraz płyty boiska w Gościszewie,
remont ogrodzenia oraz budowa szatni przy
stadionie wiejskim w Czerninie” ma na celu
poprawienie standardu istniejących obiektów
sportowych, jak i pobudzenie społeczeństwa
wiejskiego do proekologicznego spędzania
wolnego czasu.
Całkowita wartość zadania wynosi 584.751,95
zł. Gmina Sztum otrzyma pomoc finansową w
wysokości 359.973,00 zł. Termin realizacji zadania
zaplanowano na 2009/2010.

Fundusz Sołecki
W kwietniu 2009 r. weszła w życie ustawa o
Funduszu Sołeckim. O jego utworzenie od
kilkunastu lat zabiegali sołtysi, mieszkańcy,
radni z całego kraju. Ustawa jest szansą na
to, że sołectwa za pośrednictwem funduszu
będą wspierać lokalne przedsięwzięcia oraz
inicjatywy mieszkańców.
Pieniądze z funduszu sołeckiego można
przeznaczyć na realizację tych zadań gminy,
które będą służyły poprawie życia mieszkańców
danego sołectwa, a także usuwaniu skutków
klęsk żywiołowych.
Jeżeli mieszkańcy danej wsi uznają, że warto
np.:
- zbudować lub wyremontować plac zabaw dla
dzieci
- naprawić chodniki
- zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze
na śmieci)
- posadzić drzewa, krzewy
- wyremontować wiatę przystankową mogą przeznaczyć pieniądze właśnie na ten cel.
To, co dane sołectwo może faktycznie zrobić,
będzie zależało od wysokości środków
finansowych pozostających do jego dyspozycji.
Ponadto mieszkańcy sołectwa mogą wspomóc
wykonanie konkretnych zadań poprzez własną
pracę (społeczną).
Rada Miejska w Sztumie uchwałą nr
XXXVII/272/09 w dniu 29 maja 2009 roku

wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w roku 2010.
W terminie do 30 września każdego roku władze
sołeckie muszą przekazać Burmistrzowi wniosek
w celu uwzględnienia tego funduszu w projekcie
budżetu gminy na rok następny.
Sołectwa gminy Sztum będą miały do dyspozycji
w roku 2010 kwoty
1

Barlewice

12 290,00 zł.

2

Biała Góra

10 016,00 zł.

3

ul. Domańskiego

6 257,00 zł.

4

Czernin

22 509,00 zł.

5

Gościszewo

22 509,00 zł.

6

Gronajny

8 868,00 zł.

7

Kępina

7 248,00 zł.

8

Koślinka

7 720,00 zł

9

Koniecwałd

15 779,00 zł.

10

Nowa Wieś

14 338,00 zł.

11

Piekło

12 065,00 zł

12

Parowy

6 055,00 zł.

13

Pietrzwałd

8 103,00 zł.

14

Postolin

20 078,00 zł.

15

Sztumskie Pole

16 544,00 zł.

16

Sztumska Wieś

14 316,00 zł.

17

Uśnice

12 267,00 zł.

18

Zajezierze

9 994,00 zł.
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Święto 10-lecia partnerstwa Sztumu i Val de Reuil
Na zaproszenie Mera zaprzyjaźnionego miasta we
Francji w dniach 17-23 czerwca 2009 r. przebywała
w Val de Reuil 47 osobowa grupa ze Sztumu. Był
to już 3 wyjazd tak licznej grupy ze Sztumu do
tego miasta na przełomie ostatnich trzech lat.
W wyjeździe uczestniczyła Alicja Podlewska zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, Radni
Rady Miejskiej w Sztumie, sołtysi, panie z Koła
Gospodyń Wiejskich z Czernina oraz 11 rodzin,
które w 2006 r. w swoich domach gościły rodziny
francuskie. Tym razem wyjazd ten związany był z
uroczystościami 10-lecia partnerstwa pomiędzy
gminą Szum i Val de Reuil, 20-leciem partnerstwa
pomiędzy miastem z Niemiec Ritterhude i Val
de Reuil oraz partnerstwa pomiędzy miastem z
Wielkiej Brytanii Workington.
Poza grupą ze Sztumu do Francji przybyła także
50-osobowa grupa z Niemiec i 50-osobowa
grupa z Wielkiej Brytanii. Uroczystości miały
więc prawdziwie międzynarodowy charakter.
Gospodarze niezmiernie ciepło i gościnnie
przyjęli delegację z Polski oraz innych państw.
Radni i sołtysi zostali zakwaterowani w hotelu,
natomiast rodziny i panie z KGW Czernin u rodzin
francuskich.
Gospodarze zadbali o bardzo różnorodny i bogaty
program pobytu. Odbyły się liczne oficjalne
spotkania. Już zaraz po przyjeździe do Val de Reuil
grupa radnych na czele z Panią wiceburmistrz,
oficjalni przedstawiciele z Ritterhude, Workington
i Val de Reuil wzięli udział w uroczystej kolacji,
która miała miejsce w Moulin d’Andre - starym
młynie, podczas której Mer Marc-Antoine Jamet
przywitał przybyłe delegacje.
Pierwszego dnia pobytu na placu przed
merostwem wszystkie delegacje łącznie z goszczącymi je francuskimi rodzinami wzięły
udział w festynie, podczas którego odbył się
Europejski Marsz Młodzieży, wygłoszono szereg
przemówień, miało miejsce dzielenie Tortu
Europejskiego itp. Wszyscy uczestnicy otrzymali
koszulkę z napisami i logo gmin partnerskich
symbolizujących jedną wspólną Europę.
Ponadto grupa z Polski została oprowadzona
przez Mera po budynku merostwa, po czym
udała się na wycieczkę po Val de Reuil. Punktem

kulminacyjnym dnia była oficjalna ceremonia
iwkolacja, na której zgromadziło się ok. 300 osób
z czterech państw. Przemówienia wygłaszane
przez przedstawicieli gmin tłumaczone były na
cztery języki.
W kolejnym dniu delegacja uczestniczyła
wwceremonii odsłonięcia pomnika, sadzenia
niemieckiego drzewa upamiętniającego 20-lecie
współpracy pomiędzy gminą Ritterhude i Val de
Reuil. Odbyła się wycieczka do impresjonistycznej
wioski Giverny. Goście zwiedzili muzeum
wielkiego impresjonisty Claude’a Moneta, dom, w
którym mieszkał i tworzył oraz przepiękny ogród.
Wieczór przebiegał pod hasłem „święta muzyki”.
Rozpoczął się koncertem symfonicznym w teatrze,
po czym święto muzyki trwało w plenerze. Każda
z gmin partnerskich zaprezentowała się wokalnie.
Sztum reprezentowały Czerninianki, które urzekły
wszystkich swoim występem. Wielkim przebojem
okazała się piosenka „Panie Janie” wykonana
przez nasze panie w czterech językach.
Na zakończenie odbyła się wycieczka do Paryża.
Część uczestników odważyła się wejść na drugie
piętro Wieży Eiffla, by z góry podziwiać uroki
Paryża, pozostali zaś poszli na spacer po polach
marsowych, a następnie, kierując się urokliwymi
uliczkami, dotarli pod Łuk Tryumfalny. Potem
odwiedzili Lasek Buloński, którym wszyscy byli
zachwyceni. W tym właśnie miejscu sztumianie
delektowali się ostatnimi chwilami spędzonymi
w Paryżu.
Przez cały okres pobytu towarzyszyła piękna
pogoda i wspaniała francuska kuchnia. Posiłki
tradycyjnie rozpoczynały się od aperitifu,a kończyły przepysznymi deserami.

Radni w terenie
Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Leszka Tabora 9 lipca 2009 roku odbyło się
wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Rady
Miejskiej. Podczas wyjazdowego posiedzenia
radni zapoznali się między innymi:

z budową infrastruktury technicznej towarzyszącej
budownictwu mieszkaniowemu przy Zakładzie
Karnym w Sztumie,

centrum Sztumu i bulwarem nad jeziorem w
W przyszłym roku mieszkańcy Val de Reuil związku z planami modernizacji tego terenu,
przyjadą z rewizytą do Sztumu, w związku z czym
prosimy o zgłaszanie się rodzin, które chciałyby
gościć delegację francuską pod swoim dachem.
W powyższej sprawie proszę kontaktować się
z panią Ewą Ruczyńską, pracownikiem Urzędu
Miasta i Gminy w Sztumie pod numerem tel.
(055) 640 63 87.

koncepcją budowy ronda u zbiegu ulic Mickiewicza,
Baczyńskiego i Kochanowskiego,

Pamiątkowe zdjęcie grupy polskiej na tle Wieży Effela

budową drogi, chodników i parkingu przy ulicy
Nowowiejskiego w Sztumie.
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Projekt uchwały w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości w ramach
pomocy de minimis dla przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy oraz
realizujących nowe inwestycje na terenie
miasta i gminy Sztum.
Wychodząc naprzeciw postulatom przedsiębiorców z terenu naszej gminy, w trosce
o tworzenie nowych miejsc pracy, tak
ważnych obecnie z powodu spowolnienia
gospodarczego w Polsce, przygotowałem dla
radnych projekt uchwały o realnych ulgach
podatkowych dla przedsiębiorców tworzących
nowe miejsca pracy oraz realizujących nowe
inwestycje na terenie miasta i gminy Sztum.
Uchwała ta dotyczy zwolnień od podatku od
nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać pomoc,
jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z
wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej
w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych,
nie przekroczy kwoty 200 000 euro, a dla
przedsiębiorców działających w sektorze
transportu drogowego – kwoty 100.000 euro.
Projekt uchwały przewidujący udzielenie
pomocy de minimis został przesłany Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
który w terminie 14 dni może przedstawić
zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad
udzielania pomocy. W przypadku braku
zastrzeżeń ze strony UOKiK – uchwała zostanie
w tym miesiącu przedstawiona Radzie Miejskiej
w celu uchwalenia. Potem zostanie przesłana
do opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wejdzie w życie
po upływie 14 dni od jej publikacji.

Leszek Tabor
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

Pożyteczne Wakacje 2009- komunikat
końcowy konkursu
Na tegoroczny konkurs „Pożyteczne wakacje
09” do Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie
wpłynęło 760 wniosków. Wśród 203 wniosków,
które otrzymały dofinansowanie na organizację
zajęć dla dzieci i młodzieży, na miejscu 13 znalazł
się projekt przygotowany przez Koło Gospodyń
Wiejskich w Czerninie. Celem przystąpienia
KGW do projektu było umożliwienie dzieciom
i młodzieży w Czerninie spędzenie wakacji
aktywnie i ciekawie. Oprócz atrakcyjnego,
pełnego niespodzianek, wycieczek i zabaw
wypoczynku, przewidziano wykonanie prac
porządkowych wokół świetlicy wiejskiej oraz na
placu zabaw.
Zajęcia rozpoczęły się dnia 3 sierpnia i trwały
do 14 sierpnia br. W tym okresie uczestnicy nie
tylko się dobrze bawili podczas wycieczek, ale
także wykonywali drobne prace porządkowe w
miejscach wypoczynku i zabawy, dzięki czemu
czuli się bardziej odpowiedzialni za estetykę
otoczenia. Wykonali także drobne naprawy i
prace konserwacyjne, co bardziej wyczuliło ich
na wandalizm i złe zachowanie rówieśników.

www.sztum.pl

Doskonały sezon na koncie Victorii
Kajakarze Victorii Sztum startując w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach
potwierdzili, że liczą się w czołówce nie tylko
Polski, ale i Europy. Ostatnie mistrzostwa Polski
i Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży tylko
potwierdzają tę tezę. Zawodnicy do Sztumu
przyjechali z „workiem” medali i punktów
przyznawanych w rywalizacji dzieci i młodzieży.
Juniorzy Victorii wypływali w sumie cztery krążki
i 71 punktów. Marcin Smoliński, na dystansie
500 metrów w C-1, już w eliminacji do finału
pokazał plecy konkurentom. W finale popłynął
równie dobrze, zdobywając srebrny medal. To
było pierwsze wystąpienie na podium podczas
tych regat, ale nie ostatnie.
- Zawsze ta chwila przysparza wzruszenia. Wtedy
wiemy, że sezon został przepracowany solidnie
iacała praca nie poszła na marne – mówi
Stanisław Kuczyński, prezes Victorii Sztum.
Marcin Smoliński jeszcze raz znalazł się
wanajlepszej trójce podczas tych regat. Razem
z zMateuszem zKamińskim w C-2 na dystansie
1000 metrów wywalczyli brąz. Ta para
zawodników ma za sobą także doskonałe
starty podczas niedawnych mistrzostw Europy
juniorów i mistrzostw świata w tej samej
kategorii wiekowej. Te pierwsze odbyły się
na poznańskiej Malcie i były nieco bardziej
szczęśliwe dla kadrowiczów ze Sztumu. Mateusz
i Marcin wystartowali w czwórce, razemz
dwoma zawodnikami z Posnanii Poznań.
Ta osada wywalczyła wicemistrzostwo Europy.
W Poznaniu Marcin sprawdził swoje siły
także z Piotrem Wiśniewskim, zawodnikiem
Posnanii, w C-2 na dystansie 500 metrów.
Ta osada zajęła trzecie miejsce. Marcin Smoliński
po regatach w Poznaniu mówił:
- Jestem zadowolony ze startu. Brązowy medal
na dystansie olimpijskim daje mi możliwość
dalszego szkolenia w kadrze Polski.
W mistrzostwach świata w Moskwie zabrakło
dosłownie setnych sekundy, żeby zawodnicy ze
Sztumu zdobyli brązowy medal w C-4. Natomiast
Marcin Smoliński zakończył wyścigi w C-2 na
szóstym miejscu.
- Mimo to jestem zadowolony z wyników, bo
były to moje pierwsze mistrzostwa świata i na
pewno nie ostatnie – mówi zawodnik.
- Bardzo się cieszę, że także w kategorii
juniorów mamy zawodników, którzy liczą się
na światowych torach regatowych. Są bardzo
silną konkurencją dla innych klubów waPolsce,
co pokazali podczas ostatnich zmagań waBydgoszczy – dodaje Stanisław Kuczyński.
Wracając do mistrzostw Polski juniorów
iaOgólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, aż
potrójnym medalistą został właśnie Mateusz
Kamiński. W wyścigu C-2 na dystansie 1000
metrów wystartował z Grzegorzem Karą, ta
para wy-walczyła kolejny brązowy medal.
Właśnie wakolorach brązu i srebra upłynęły
sztumianom te zmagania. W ostatnim dniu
regat, kiedy odbywały się wyścigi na 5000
metrów, Mateusz i Grzegorz kolejny raz sięgnęli po medal. Srebro wywalczyli w bardzo
dobrym stylu, przez cały dystans trzymali się na
drugim miejscu, na finiszu próbowali walczyć
o złoto. Poza medalistami waBydgoszczy
pływali także Mateusz Kapszewicz, Jakub

Makowski, Sebastian i Łukasz Jordan oraz Błażej
Wawrzyńczak. Wszyscy ci zawodnicy znaleźli się
z czołówce wyścigów, w których wzięli udział.
Wśród juniorów młodszych najlepiej spisały się
osady. Najpierw Błażej Wawrzyńczak i Sebastian
Jordan w C-2 na dystansie 500 metrów zajęli
czwarte miejsce w Polsce. Taką samą pozycję na
5000 metrów wywalczyli bliźniacy Sebastian i
Łukasz Jordan.
Regaty w Bydgoszczy nie były ostatnimi
zmaganiami na szczeblu ogólnopolskim
dla zawodników ze Sztumu. 7 sierpnia
Daniel Kara iaMateuszaKamiński popłynęli
wamłodzieżowych
mistrzostwach
Polski,
również waBydgoszczy. Nie można zapomnieć
o najbardziej utytułowanym zawodniku
sztumskiego klubu. Wojciech Tyszyński
przygotowuje się do mistrzostw świata w
maratonie kajakowym, które rozpoczną się 18
września w Portugalii. Olimpijczyk obecnie
przebywa w Wałczu, gdzie szlifuje swoją formę.
Mistrzostwa Polski Juniorów
Klasyfikacja medalowa:
9 miejsce - Victoria Sztum
Klasyfikacja klubowa:
6 miejsce - Victoria Sztum (na 45 klubów).
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży:
Klasyfikacja klubowa:
17 miejsce – Victoria Sztum.
(KB)
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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!
Zgodnie z harmonogramem działań w ramach
projektu nr WND-POKL.09.01.02-22-164/08 pn.
Równy start w przyszłość współfinansowanym
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, lipiec i sierpień to okres,
w którym nie odbywają się zajęcia, to jednak
realizacja projektu trwa intensywnie.

W połowie lipca do 11 szkół (3 gimnazja i 8 szkół
podstawowych) uczestniczących w tym projekcie
dostarczono zestawy pomocy dydaktycznych na
łączną wartość 88 880,79 zł. Koszt ich zakupu
to istotny wydatek w całym budżecie projektu,
jednakże niezbędny w celu prawidłowej realizacji
zaplanowanych zadań.

Magdalena Kutkiewicz prowadząca zajęcia pozalekcyjne z języka angieskiego w Szkole Podstawowej
Nr 2 w Sztumie ogląda pomoce dydaktyczne

Marsz z kijkami po zdrowie do Klimbergowic
Na południe od Sztumu przy drodze krajowej nr 55 z Malborka do Kwidzyna położona jest Sztumska Wieś. Miejscowość licząca
około 500 mieszkańców z których niewielka
część utrzymuje się z gospodarstw rolnych,
charakteryzuje się niezwykłymi walorami
krajobrazowymi i przy-rodniczymi. Otaczają ją
lasy mieszane, małe jeziora, rzeki i kanały. Pośród
uprawnych pól i malowniczych łąk prowadzą
utwardzone polne drogi łączące się ze ścieżkami
pieszo–rowerowymi okolic Sztumu.
Sztumska Wieś jest sławną miejscowością w
dziejach nie tylko Pomorza, ale całego kraju,
gdyż właśnie tu 12 września 1635 r. podpisano
ostateczny, korzystny dla Polski rozejm, kończący
wieloletnie wojny i konflikty Polski ze Szwecją.
W tym roku na terenie tej malowniczej wsi
odbędzie się Dzień Szwedzki jako impreza
towarzysząca Dniom Ziemi Sztumskiej.
Program
tej
imprezy
oferuje
spacer
z kijkami od głazu narzutowego ze wsi
do
gospodarstwa
agroturystycznego
Klimbergowice. Jest to osada potomków po
woju szwedzkim, gdzie obecnie pani Brygida
Homa–Klingenberg oferuje wypoczynek z dala
od cywilizacyjnego zgiełku i ulicznego hałasu.
Sztumska Wieś oferuje wypoczynek w
dwóch gospodarstwach agroturystycznych,
a w dziedzinie kulinarnej daje możliwość
skosztowania dwóch tradycyjnych produktów

wpisanych na krajową listę Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi: buraczków pruskich „Preussische
Rote Beete” oraz pierogów z kaszą gryczaną.
Pomysł spędzenia wolnego czasu w marszu
po zdrowie to sposób, w który Rada Sołecka
Sztumskiej Wsi zamierza pozyskać fundusze na
zwiększenie aktywizacji społecznej mieszkańców
wsi z projektu ,,Klub Aktywnych Kobiet”,
realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalnej
Grupy Działania ,,Kraina Dolnego Powiśla” w
Dzierzgoniu.
Już dzisiaj serdecznie zapraszamy i zachęcamy osoby w każdym wieku do spędzenia z
Nordic Walking miłego popołudnia 12 września
waSztumskiej Wsi.
Zbiórka o godz. 14.00 przy głazie upamiętniającym rozejm polsko-szwedzki.

Gospodarstwo Agroturystyczne Klimbergowice

Już od września młodzi przyrodnicy będą mogli
samodzielnie zbadać czystość jezior, skład gleby,
a także obserwować przyrodę w ogromnym
powiększeniu. Wszystko to będzie możliwe
dzięki Walizce Eko-Badacza, w której znajdują
się przyrządy niezbędne do tego typu badań:
mikroskopy, lupy oraz wiele innych pomocy
dydaktycznych. „Jestem bardzo zadowolony z
otrzymanych pomocy dydaktycznych. Uczniowie,
którzy wybrali zajęcia z języka angielskiego, będą
mieli do swojej dyspozycji radiomagnetofon
do ćwiczeń ze słuchu, a także słowniki, które
pewnie wykorzystają podczas gry w Scrabble.
To oryginalna wersja gry popularnej na całym
świecie, która będzie wzbogacała słownictwo
dzieci” - mówi Dariusz Szewczak, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Nowej Wsi.
Wśród pomocy dydaktycznych znalazły się
także zestawy do zajęć pozalekcyjnych zafizyki,
matematyki, technologii informacyjnej oraz
do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych prowadzonych w klasach I-III w ramach kształcenia
zintegrowanego.
Jednocześnie informujemy, że we wszystkich
szkołach realizujących projekt do dnia 15
września 2009 roku zostanie przeprowadzona
dodatkowa rekrutacja. Jest to informacja
szczególne ważna dla nowych uczniów
oraz absolwentów szkół podstawowych,
którzy chcieliby uczestniczyć w zajęciach w
gimnazjum. Deklaracje uczestnictwa oraz
Regulamin są dostępne w sekretariatach szkół
i u wychowawców klas.

Remonty w szkołach
Tegoroczne wakacje, podobnie jak poprzednie, w
placówkach oświatowych Miasta i Gminy Sztum
wykorzystano na przeprowadzenie remontów.
W Szkole Podstawowej Nr 2 prace malarskie
wykonała grupa remontowa z Zakładu Karnego
w Sztumie. Pomalowano 5 gabinetów lekcyjnych,
w których będą uczyły się dzieci z klas młodszych
oraz korytarz w tzw. łączniku. Jak co roku,
odświeżono ściany w stołówce i kuchni. ,, Stara
część placówki od 1 września 2009 r. zostanie
całkowicie przejęta przez dzieci z klas I-III. To
one staną się gospodarzami pomalowanych na
bajkowe kolory gabinetów i korytarzy.
W ładnie odświeżonych klasach z przyjemnością
spędzą czas przeznaczony na naukę i zabawę”
– opowiada Agnieszka Bogucka, wicedyrektor
szkoły.
Natomiast w Zespole Szkół w Czerninie
najważniejszy jest remont całego zaplecza
kuchennego oraz zaplecza przy sali gimnastycznej.
„Ponadto dla grupy przedszkolaków w wieku
5 – 6 lat przygotowano salę oraz szatnię. Tak
jak w Szkole Podstawowej w Sztumie, remont
prowadzony jest przez skazanych z Zakładu
Karnego w Sztumie oraz woźnych zatrudnionych
w placówce”- mówi Bożena Andrzejewska,
dyrektor placówki.
Rokroczne remonty realizowane dzięki wytężonej
pracy więźniów i zaangażowaniu dyrekcji Zakładu
Karnego w Sztumie dają możliwość odświeżenia
szkół i naprawienia zniszczeń wynikłych z eksploatacji pomieszczeń. Przy niewielkich środkach
finansowych szkoły pięknieją w oczach i stają się
coraz bardziej kolorowe i estetyczne.
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„Wakacyjna Przerwa Aktywnych Kobiet ”
„Wakacje i czas urlopów do doskonała okazja
do podsumowania pierwszego półrocza.
Przypominamy, że od 2004 r. z inicjatywy Alicji
Podlewskiej – zastępcy Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum organizowane są działania mające
na celu aktywizację środowiska kobiecego.
Cykliczne spotkania, odbywające się raz
w miesiącu, za każdym razem tradycyjnie w
pią-tek, poświęcone są różnorodnej tematyce.
W tym roku pierwsze spotkanie odbyło się 14
lutego. Był to wyjazd do Teatru im. A.Sewruka
w Elblągu na spektakl Francisa Vebera pt.
„Kolacja dla głupców”. 100 pań obejrzało
współczesną komedię francuską, konfrontującą
życie człowieka sukcesu z życiowym niedołęgą.
Kolejną miłą okazją do spotkania był Dzień
Kobiet. Tradycyjnie odbyło się ono
w piątek
tj. 6 marca. Panie w salach zamku sztumskiego
przy słodkim poczęstunku i lampce wina uczciły
swoje święto. Przyjęły życzenia i piękne czerwone
róże. Wieczór uświetnił występ Grupy Teatralnej
„Shuflada”, a uczestniczyło w nim prawie 120 pań.
Szósta już edycja konkursu „Tradycyjne Potrawy
Wielkanocne” odbyła się podczas spotkania
wielkanocnego 3 kwietnia także na zamku. Do
konkursu przystąpiło 16 sołectw. Panie -jak
zwykle- dowiodły, że nadal potrafią zaskoczyć
wszystkich swoim kunsztem i pomysłowością
przygotowując przepięknie udekorowane,
smaczne dania. Komisja degustacyjna oceniała
przygotowane ciasta i potrawy pod względem
smaku, wyglądu estetycznego oraz związku
z tradycją. Po długiej i trudnej debacie
wyłoniono 6 wyróżnionych sołectw. Każda
uczestniczka konkursu otrzymała nagrodę
w postaci kosmetyków, natomiast każde
wyróżnione sołectwo otrzymało drobny
upominek. Równolegle do konkursu potraw
został również ogłoszony „Konkurs na
najpiękniejszą palmę”, w którym wzięło udział
14 sołectw. Palmy były przepiękne, zaskakiwały
swoją oryginalnością i pomysłowością. Zostały
wykonane przy zastosowaniu różnych technik

i osiągały różne rozmiary. Jako zwycięzcę
konkursu wybrano jedną z najmniejszych palm,
która została wykonana przez przedstawicielkę
sołectwa Koślinka, panią Halinę Mądrą.
Ponadto w kwietniu mieszkańcy z terenu Miasta
i Gminy Sztum mogli skorzystać z bezpłatnych
badań profilaktycznych, które zorganizowane
zostały przez Urząd Miasta i Gminy w Sztumie przy
współpracy z firmą TEVA Pharmaceuticals Polska
z Warszawy. 22 kwietnia 2009 r. odbyły się badania
urologiczne pod kątem profilaktyki raka prostaty.
Prowadził je lekarz z Przychodni Specjalistycznej
w Gdańsku. Z badań skorzystało 32 mężczyzn.
Natomiast 29 kwietnia 2009 r. zostały
przeprowadzone badania z zakresu diabetologii
(pomiar poziomu cukru i cholesterolu we krwi).
Pacjenci również mieli okazję do konsultacji
lekarskiej. Z badań skorzystały 94 osoby.
Z uwagi na duże zainteresowanie badaniami
z zakresu diabetologii ustalono dodatkowy
termin badań, które odbyły się 15 maja
2009 r. Tym razem z badań skorzystało 50 osób.
Panie zainteresowane Kursem Udzielania
Pierwszej Pomocy miały okazję uczestniczyć
w takim szkoleniu. Kurs został zorganizowany
dzięki współpracy z panią Barbarą Borko.
Było to jednodniowe szkolenie, które odbyło
się 22 kwietnia w Wojewódzkim Zespole
Szkół Policealnych w Sztumie, a
uczestniczyła w nim 10-osobowa grupa kobiet.
„Bądź piękna na wiosnę” to hasło, pod jakim
odbyło się spotkanie 15 maja, zorganizowane
przy współpracy z panią Barbarą Koziara,
właścicielką Salonu Fryzjersko – Kosmetycznego
„Studio Botee” w Sztumie. Panie mogły
wysłuchać fachowych porad i wskazówek
dotyczących prawidłowej pielęgnacji włosów,
paznokci oraz stóp, a także skorzystać z zabiegów kosmetycznych. Ponadto miały
szansę odmienić swój wygląd poprzez zmianę
fryzury, kosmetykę brwi czy zrobienie sobie
popularnego french manicure. Była to również
świetna okazja do uzyskania fachowych porad

Nowy Semestr na Uniwersytecie trzeciego wieku - już trwają zapisy
W październiku rozpocznie się trzeci rok
działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po
okresieaaintensywnej
pracy zawodowej, odchowaniu i usamodzielnieniu się dzieci przychodzi czas na realizację
swoich marzeń i hobby.
Do udziału w UTW
zachęca Pani Barbara Richert, przewodnicząca
Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
„W ramach zajęć organizowane są ciekawe
wykłady, koncerty, wystawy, wycieczki.
Uczymy się języków obcych, jak i zasad

pracy z komputerem. Każdy wiek jest dobry,
żeby poszerzyć swoje horyzonty, aktywnie
uczestniczyć w zajęciach fizycznych.
Nie zostawaj sam w domu, przyjdź na nasze
zajęcia, a zyskasz nowych przyjaciół”.
ZAPISY: Sztumskie Centrum Kultury, ul. Galla
Anonima 16 (zamek)
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. (55) 277 23 06
www.scksztum.pl

ułatwiających rozwiązanie problemów, z jakimi panie borykają się z różnych powodów
podczas
codziennej
pielęgnacji
urody.
Tradycyjnie co roku w czerwcu spotykamy
się na dziedzińcu zamku sztumskiego na
pikniku integracyjnym. W tym roku z powodu
kapryśnej auryi i ideszczu aspotkanie zostało zorganizowane w salach zamku w dniu
19 czerwca przy wspólpracy z paniami
zaPrzedszkola im. Kubusia Puchatka oraz
Sztumskiego Centrum Kultury. Uczestniczki
przyniosły różne potrawy, pracownicy SCK
przygotowali kiełbaski z grilla, natomiast
pani Mariola Kuryło poprowadziła zabawy
integracyjne. Uczestniczki konkursów i zabaw
obdarowane zostały przeróżnymi kosmetykami, przekazanymi przez panią Beatę Baran,
właścicielkę hurtowni „Hurt-Detal” w Sztumie.
Warto dodać, że wszystkie chętne, aktywne panie
i nie tylko, bo również panowie, mogli skorzystać z udziału w marszu z kijami Nordic Walking,
organizowanym przez Lekkoatletyczny Klub
Sportowy „Zantyr”. Pierwsze spotkanie odbyło
się 22 maja. Wymarsz nastąpił z dziedzińca
zamku. Spotkania organizowane były cyklicznie
w każdy piątek maja i czerwca. Przemarsze
kończyły się wspólnym ogniskiem z kiełbaskami.
Było
to
ostanie
już
przedwakacyjne
spotkanie organizowane przez Urząd w ramach aktywizacji środowiska kobiecego.
Najbliższe takie spotkanie planowane jest
na 25 września. Będzie miało charakter
warsztatów „Jak radzić sobie ze stresem?”
organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy
w Sztumie przy współpracy z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w Sztumie.
Panie pragnące aktywnie spędzać wolny czas
mogą zgłaszać się do pani Mai Prądzyńskiej,
pracownika Urzędu Miasta i Gminy
Sztum pod numerem tel. (055) 640 63 83.
Po wakacyjnej przerwie trwającej do
końca sierpnia ZAPRASZAMY ponownie we
wrześniu do aktywnego spędzania czasu!

70-rocznica wybuchu
II wojny światowej
1 września 2009 r. pod Pomnikiem Rodła
odbyły się obchody 70-rocznicy wybuchu II
wojny światowej. W uroczystości wzięli udział
kombatanci, przedstawiciele władz gminy Sztum
oraz zaproszeni goście, w tym władze niemieckiej
gminy partnerskiej Rittehude. Obszerniejsze
relacje z uroczystości w następnym numerze
Biuletynu.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGOaODBĘDZIE SIĘ 1 października
2009 r. o godz. 17.00 w SALACH
ZAMKU SZTUMSKIEGO
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