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Burmistrz zaprzysiężony
Podczas drugiej sesji Rady Miejskiej w Sztumie, 10 grudnia, zaświadczenie
o wyborze na burmistrza wręczyła Leszkowi Taborowi przewodnicząca Miejskiej
Komisji Wyborczej, Halina Tymoszuk (na zdjęciu).

Następnie Czesław Oleksiak, przewodniczący rady, odebrał ślubowanie od burmistrza, który przyrzekł dochować wierności

prawu, a powierzony mu przez mieszkańców urząd pełnić dla dobra publicznego i
pomyślności mieszkańców.
Str. 3

Mieszkańcom miasta i gminy

pogodnych, rodzinnych
i radosnych świąt
Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku
w imieniu władz samorządowych,
pracowników i sołtysów
życzą

Czesław Oleksiak
Przewodniczący Rady Miejskiej

Leszek Tabor
Burmistrz Sztumu

Nowy Rok pod gwiazdami
Sztumskie Centrum Kultury, jak co roku
zaprasza mieszkańców Sztumu na wspólne świętowanie nadejścia Nowego Roku.
- Rozpoczynamy o godz. 23 koncertem zespołu na estradzie przed Urzędem
Miasta i Gminy - informuje Violetta Jankowiak. - O północy życzenia złożą włodarze
miasta, a na niebie rozbłysną sztuczne
ognie. Bawić się będziemy do godz. 1.
Jednocześnie jako organizator imprezy „Powitanie 2011 Roku” przepraszamy
za wyłączenie z ruchu odcinka ulicy
Mickiewicza (od Ronda pod Dębami, do
zbiegu ulic Kochanowskiego i Baczyńskiego) w czasie trwania imprezy, czyli
od 31 grudnia od godz. 23 do 1 stycznia
do godz. 2.
Wyznaczony i oznakowany objazd
(o tym samym wymiarze kilometrowym)
odbywać się będzie ulicami: Kochanowskiego i Nowowiejskiego.

Zimowe obowiązki
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że razie występowania
niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować
uszkodzenie obiektu budowlanego lub
sprowadzić zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub
środowiska, właściciele i zarządcy są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego
użytkowania obiektu budowlanego.
W szczególności do właścicieli i zarządców należy dbałość o stan techniczny
budynku, w tym niedopuszczenie do
przeciążenia konstrukcji budynku przez
zalegający na dachu śnieg i zapewnienie
w razie konieczności odśnieżania dachu
i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli,
brył, nawisów lodowych i śniegowych.
Na str. 13 czytaj, kto odpowiada
za chodniki i drogi
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Tradycje wigilijnego stołu
Rekordowe zainteresowane towarzyszyło tegorocznemu konkursowi potraw bożonarodzeniowych, organizowanemu
przez Urząd Miasta i Gminy w Sztumie. Zgłosiło się do niego aż 25 kilkuosobowych zespołów.

Ostatnie przygotowania przed konkursem.

Katarzyna Omieczyńska z ZS Gościszewo.

Barbara Wichrowska z Piekła.

Podczas koncertu kolęd.

Kolędnicy ze Sztumskiej Wsi.

Sztuka kulinarna to nie domena pań...

– W poprzednich edycjach rywalizowały ze sobą głównie
reprezentacje sołectw naszej gminy – mówi wiceburmistrz Alicja
Podlewska. – W ubiegłym roku dołączyły do tego przedszkola i
szkoły. Teraz także spontanicznie zaczęły się tworzyć zespoły z
terenu miasta. Cieszymy się, że nasza inicjatywa właśnie w takim
kierunku się rozwija. Dla wielu pań, a nawet dwóch panów, bo i
oni uczestniczyli w tegorocznym konkursie, przygotowywanie
świątecznych, tradycyjnych potraw, wymiana przepisów i doświadczeń kulinarnych, a potem wspólne kolędowanie i biesiadowanie, jest atrakcyjne. Mimo że w czasie przedświątecznym
zajęć nikomu przecież nie brakuje.

W czasie, kiedy komisja konkursowa pod przewodnictwem Andrzeja Grześkówa, dyrektora Sztumskiego Ośrodka
Kultury, oceniała potrawy, uczestnicy wysłuchali koncertu
dzieci ze Sztumskiej Wsi, przygotowanych przez Małgorzatę
Kniaź oraz kolęd w wykonaniu zespołu „Powiślanie”.
Jury zdecydowało się nagrodzić zespoły sołectw: Czernin, Sztumskie Pole, Sztumska Wieś, Nowa Wieś, Pietrzwałd,
Koniecwałd, przedszkoli „Na Słonecznej Górce” i „Kubusia
Puchatka”, Zespołu Szkół w Gościszewie oraz Sztumu VII.
Upominki – jako podziękowanie za uczestnictwo – otrzymali
wszyscy.
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Dla dobra wszystkich mieszkańców
Nowo wybrana Rada Miejska w Sztumie obradowała na dwóch sesjach. Na pierwszej radni złożyli uroczyste ślubowanie,
wybrali w tajnym głosowaniu przewodniczącego, którym został Czesław Oleksiak i dwóch zastępców – Wiesławę
Chabowską i Waldemara Fierka.
Podczas drugiej sesji, 10 grudnia,
zaświadczenie o wyborze na burmistrza
wręczyła Leszkowi Taborowi przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej, Halina
Tymoszuk. Następnie przewodniczący
rady odebrał ślubowanie od burmistrza,
który przyrzekł dochować wierności prawu, a powierzony mu przez mieszkańców
urząd pełnić dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców.
- Zwracam się także do tych, którzy w
kampanii mieli wątpliwości, co do mojej
kandydatury. Zgodnie z rotą ślubowania
będę pracować z myślą o pomyślności
wszystkich mieszkańców – powiedział
m.in. burmistrz Leszek Tabor. – Dziękuję
moim konkurentom, którzy wywołali debatę o sprawach publicznych. Dzięki temu
można było lepiej poznać oczekiwania
mieszkańców.
Moim celem i radnych z komitetu „Razem dla Powiśla” jest kontynuacja zmian
i rozwój. To był motyw przewodni w
kampanii wyborczej, gdy kandydowałem
na burmistrza. To polityka, którą samorząd
realizuje od lat. Zdaję sobie sprawę z tego,
że oczekiwania są większe, ale musimy

Czesław Oleksiak, przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie odebrał ślubowanie od burmistrza
Leszka Tabora.

mierzyć siły na zamiary. Nie wszystko też
zależy od samorządu.
Mieszkańcy dokonali wyboru, głosując
na lepszą gminę, lepsze życie. Jesteśmy
na tej drodze. Nadrabiamy bardzo duże
zaległości, jakie miasto i gmina miała na
starcie przed dwudziestu laty. Nie obiecuję
cudów, bo w tej kategorii nie startowałem.

Skład Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak – przewodniczący,
Wiesława Chabowska, Waldemar Fierek – zastępcy przewodniczącego,
Andrzej Babieczko, Róża Banasik-Zarańska, Kazimierz Barański,
Tadeusz Buber-Bubrowiecki, Adam Kaszubski, Mirosław Kozłowski,
Tomasz Kubacki, Sławomir Lipski, Bartosz Mazerski, Sylwia Monkielewicz,
Andrzej Murawski, Henryk Piepiórka.

Wiesława Chabowska została wiceprzewodniczącą rady.

Mogę obiecać ciężką pracę przy dokończeniu rozpoczętych inwestycji i rozlicznie się z nich przed mieszkańcami i Unią
Europejską. Dalsze inwestycje prowadzić
na miarę naszych możliwości, zgodnie ze
zdrowym rozsądkiem i prawem. Zapraszam wszystkich do współpracy w myśl
hasła z kampanii -„Razem możemy to zrobić”. Dziękuję za powierzone mi zaufanie.
Radni podczas sesji wybrali przewodniczących komisji rady. Andrzej Murawski
pokieruje Komisją Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Andrzej Babieczko – Komisją
Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa, Róża Banasik-Zarańska – Komisją
Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, a
Adam Kaszubski – Komisją Rewizyjną.

Henryk Piepiórka – najstarszy w gronie radnych.

4

WWW.SZTUM.PL • GRUDZIEŃ 2010

Rowerem przez Powiśle
W 2011 roku zakończy się projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
RPO WP na lata 2007-2013 „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasy
rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego”.
Rowerowy Szlak Zamków Gotyckich to
inicjatywa Miasta i Gminy Sztum, który do
współpracy zaprosił Dzierzgoń, Mikołajki
Pomorskie, Prabuty, Stary Dzierzgoń, Stary
Targ, gminę Malbork oraz stowarzyszenia
- Powiślańską Organizację Turystyczną i Polskie Zamki Gotyckie. Przedmiotem projektu
jest wytyczenie, oznakowanie i przebudowa
liczącej 157 km trasy rowerowej, która
łączy zamek w Malborku z największymi
atrakcjami turystycznymi Powiśla. Przy nich
powstanie 14 miejsc wypoczynku i rekreacji,
w dwóch zabytkowych obiektach znajdą się
Punkty Informacji Turystycznej.
Trasa rozpoczyna się w Malborku przy
końcu bulwaru nad Nogatem. Do tego
miejsca prowadzi dogodny dojazd spod
zamku krzyżackiego. Kolejny etap to trasa
prowadząca do Sztumu przez Gościszewo,
Uśnice, Sztumskie Pole.
W miejscowościach tych usytuowane
będą miejsca wypoczynku wyposażone
w zadaszone ławostoły, stojaki na rowery
i kosze na śmieci. Podążając dalej zmodernizowanym bulwarem nad Jeziorem
Sztumskim możemy wypocząć przy plaży
miejskiej, bądź wybrać się z dziećmi na
plac zabaw i boisko do piłki siatkowo-plażowej na Zajezierzu. Po chwili wytchnienia
udajemy się w dalszą trasę prowadzącą
przez Barlewice, Kalwę (warto zatrzymać
się i zwiedzić zabytkowy kościół gotycki),
Stary Targ do Waplewa Wielkiego. Rowery
zostawiamy na nowo wybudowanym parkingu rowerowym i udajemy się do pałacu
Sierakowskich, w którym mieści się Muzeum
Tradycji Szlacheckiej - oddział Muzeum
Narodowego w Gdańsku.
Kolejny etap prowadzi przez Tulice i
Morany do Dzierzgonia. Wytrwałym rowerzystom polecamy trasę nieco dłuższą, ale za
to ciekawszą. Prowadzi ona ze Starego Targu
przez Tropy Sztumskie, Żuławkę Sztumską,
Jasną do Dzierzgonia. Oddech złapać
możemy w nowo powstałych punktach
wypoczynkowych w Bągarcie i Nowinach.
Będąc w Dzierzgoniu koniecznie musimy odwiedzić Centrum Informacji Turystycznej w Dzierzgońskim Domu Kultury

Mapa opracowana przez partnera projektu – Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie”.

oraz zregenerować siły w miejscu rekreacji
na skwerze przy ul. Żurawiej. I ruszamy w
dalszą podróż! Jadąc leśną drogą w kierunku
Prakwic, Folwarku do Przezmarku zobaczyć
możemy „kamienie Wilhelma” i przełom
rzeki Dzierzgoń (szańce szwedzkie). W Przezmarku zwiedzamy ruiny zamku krzyżackiego i odpoczywamy w punkcie rekreacji nad
jeziorem Jeziorak.
Dalsza trasa prowadzi przez Stary Dzierzgoń, Matule do Cieszymowa. Tu droga
rozgałęzia się w kierunku Balewa, Stążek i
Jakubowa. W Balewie wykonano przebudowę bazy turystyczno-wypoczynkoworekreacyjnej. We wsi Stążki znajduje się wart
zobaczenia dworek, którego historia sięga
czasów średniowiecza. Jadąc do Prabut
przez Jakubowo możemy podziwiać widoki

na jezioro Dzierzgoń. Będąc w Prabutach nie
zapomnijmy wstąpić do kaplicy zamkowej,
funkcjonującej obecnie pod nazwą„kościoła polskiego”, w której utworzono Centrum
Informacji Turystycznej.
Cały szlak oznakowany będzie tablicami
i znakami zgodnymi z wytycznymi PTTK i
standardami regionalnymi. Trasa zostanie
połączona z istniejącym systemem tras
rowerowych na Powiślu, w tym ze szlakiem
rowerowym R1 i w rezultacie umożliwi
poruszanie się po liczącej 240 km trasach
rowerowych pomiędzy zamkami w Malborku, Sztumie, Kwidzynie, Gniewie i innymi
atrakcjami Powiśla.
Drodzy rowerzyści! Planujcie swoje własne trasy, szykujcie rowery, bo już niedługo
ruszamy w drogę!

GRUDZIEŃ 2010 • WWW.SZTUM.PL

5

Nauczanie bez schematów

29 listopada w hali sportowo-widowiskowej Gimnazjum nr 1 w Sztumie odbyła się konferencja edukacyjna, podsumowująca
2-letnią realizację projektu „Równy start w przyszłość”. Współfinansowała go Unia Europejska w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Gości powitał burmistrz Leszek Tabor.
Podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu. Zwrócił
uwagę, ile można zrobić dzięki funduszom
unijnym. „Proszę zobaczyć, jak zmieniły się
nasze szkoły. ” - mówił.
Kurator oświaty Zdzisław Szudrowicz
podkreślił, jak wiele dzieci i młodzieży
zostało objętych dodatkowymi zajęciami.
Wyniki egzaminów zewnętrznych w sztumskich i dzierzgońskich szkołach znacznie się
poprawiły. Z kolei dyrektorzy dokonujący
swoistego podsumowania realizacji projektu w szkole podstawowej i w gimnazjum,
mówili, że dzięki projektowi w nauczaniu
wyszli poza schemat typowo lekcyjny. „Słuchaliśmy, czego chcą i potrzebują dzieci”
- dodał Sławomir Erber, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Dzierzgoniu.
Konferencji towarzyszyła wystawa fotografii dokumentująca realizowane zadania
na zajęciach pozalekcyjnych w bloku nauk
przyrodniczych. Można było zobaczyć, jak
uczniowie obserwują życie zwierząt, badają
glebę, spacerują po oliwskim zoo.
Dla każdego gościa przygotowano
niespodziankę - jedyne i specjalne wydanie
gazetki„Kurier Projektowy” . Zawierało wieści ze szkół, ciekawe wywiady, reportaże, fotoreportaże, próby literackie młodzieży oraz
dział rozrywkowy z komiksem i rebusami.
Zaprezentowano film „Szkoła na 12
gwiazdek” autorstwa grupy medialnej
„Młodzi kręcą”z Gimnazjum Nr 1 w Sztumie,
dokumentujący przemiany infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne zachodzące
w bliskim otoczeniu uczniów dzięki finansowaniu ze środków Funduszy Europejskich.
Niezwykle miłym akcentem było wrę-

Niezwykle miłym akcentem było wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego.

czenie nagród laureatom konkursu fotograficznego na fotografię makro pn. „Małe
też jest piękne”. Wręczali je: kurator oświaty
Zdzisław Szudrowicz, dyrektor Delegatury
Kuratorium Oświaty w Tczewie Stanisław
Sumowski, burmistrza Sztumu Leszek
Tabor oraz wiceburmistrz Dzierzgonia
Mirosław Żywicki.
Uczniowie otrzymali nagrody tematycznie związane z zajęciami z technologii
informacyjnej w ramach których konkurs
został zorganizowany. Nagrodzone prace
można było obejrzeć na konferencji.

Projekt WND-POKL.09.01.02-22-164/08 pn. Równy start w przyszłość współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja!

„Młodzi kręcą” z sukcesami
6 grudnia, podczas uroczystej gali finałowej w gmachu Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, ogłoszono zwycięzców konkursu „Fundusze dla Polski – Filmowa
Mapa Przemian”. Druga nagroda trafiła do sztumskiego gimnazjum.
Z nadesłanych w tym roku 236 filmów,
jury wybrało 11 najciekawszych. Ich autorzy,
uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami, odebrali od
wiceministra MRR Adama Zdziebło gratulacje oraz nagrody pieniężne.
Laureatami drugiego miejsca zostali
uczniowie Gimnazjum nr 1, pracujący
w grupie filmowej „Młodzi kręcą” pod

Laureaci konkursu fotograficznego

Kategoria szkoła podstawowa: 1. Paulina
Monkielewicz (SP2 Sztum), 2. Miłosz Adamczyk (SP Nowa Wieś), 3. Aleksandra Kwiatkowska (SP Nowa Wieś); wyróżnienia: Dominik
Wiechowski (SP2 Sztum), Natalia Antoniuk i
Klaudia Ossowska (ZS Gościszewo).
Gimnazjum: 1. Aleksandra Procyk (Dzierzgoń), 2. Marcin Lis (Czernin), 3. Agata Bloch
(Dzierzgoń); wyróżnienia: Marta Filipowicz
(Dzierzgoń), Kamila Paluch i Jan Skrzypkowski
(Sztum).

opieką Ludmiły i Rafała Zdziennickich. W
opinii jury film pt.„Szkoła na 12 gwiazdek”,
prezentujący zmiany, jakie zaszły w najbliższym otoczeniu młodzieży dzięki Funduszom Europejskim, zasłużył na miejsce
na podium i nagrodę pieniężną - 2600 zł.
Konkurs cieszył się ogromnym powodzeniem. W ramach akcji trwającej
ponad pół roku, w ponad 260 szkołach

przeprowadzono zajęcia dla 20 tysięcy
uczniów poświęcone poszczególnym
programom operacyjnym i ich wpływowi
na rozwój społeczno-gospodarczy Polski.
Uczestnicy zajęć pod opieką nauczycieli
przygotowali i zgłosili do konkursu 236
filmów, które można oglądać w kanale
filmowym projektu w serwisie YouTube.
Konkurs miał być nie tylko źródłem
wiedzy o wpływie Funduszy Europejskich
na rozwój regionu czy kraju, ale także
pretekstem do budowania świadomości
proeuropejskiej młodych obywateli Unii.
Była to świetna lekcja edukacji obywatelskiej, w której nie brakło dobrej zabawy i
szans na wygranie cennych nagród.
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Mieć szanse na rynku pracy
W tym roku Gmina Sztum kontynuowała rozpoczęty w 2008 r. i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego projekt systemowy pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum WCZORAJ DZIŚ JUTRO”.
Projekt jest odpowiedzią na potrzebę lokalnego środowiska. Stanowi ofertę dla osób w
wieku aktywności zawodowej, korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sztumie i osób wywodzących się ze środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Celem ogólnym projektu było przywrócenie
takich osób na rynek pracy oraz zwiększenie
aktywności społeczno-zawodowej wśród mieszkańców gminy.
W ramach projektu MGOPS w Sztumie
nawiązał współpracę z wieloma instytucjami,
które realizowały poszczególne kursy, szkolenia,
treningi lub inne usługi.
W roku 2010 ogólna wartość projektu wyniosła 204 997,23 zł, w tym wkład własny Ośrodka 19
987,23 zł, a dofinansowanie unijne 185.010,00 zł.
26 osób (w tym 23 kobiety) zakwalifikowanych do udziału w projekcie mieszkających na
terenie miasta i gminy skorzystało z oferowanych
przez tutejszy Ośrodek form wsparcia współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w tym:
• w ramach instrumentu aktywizacji zawodowej: diagnoza preferencji i predyspozycji
zawodowych uczestników projektu (doradztwo
zawodowe) - 26 osób;
• aktywizacji zdrowotnej: skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych związane
z możliwością zatrudnienia – 23 osoby, sfinansowanie terapii psychospołecznej dla rodzin
objętych wsparciem asystenta - 3 osoby;
• aktywizacji edukacyjnej: kursy zawodowe:
„Magazynier z obsługą wózków jezdniowych”
(155 h) - 3 osoby; „Sprzedawca-magazynier z

umiejętnością obsługi komputera, kas fiskalnych
i wózków widłowych” (220 h) - 14 osób; „Fryzjer”
(292 h) - 3 osoby; „Kucharz małej gastronomii”
(200 h) - 3 osoby;„Operator sprzętu komputerowego” (60 h) - 8 osób; „Ciastkarz-cukiernik” (120
h) - 3 osoby; Szkolenie okresowe BHP i ppoż. na
stanowiskach robotniczych - 23 osoby;
• w ramach instrumentu aktywizacji społecznej: treningi kompetencji i umiejętności społecznych (poradnictwo i wsparcie psychologiczne)
- dla 23 osób, wsparcie w formie warsztatów z
wizażystą i fryzjerem - dla 20 uczestniczek oraz
sfinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta
rodziny dla rodzin niezaradnych życiowo - dla 3
osób i ich rodzin;
Współpraca z uczestnikami projektu oparta
była na realizacji założeń kontraktów socjalnych
zawartych pomiędzy pracownikami socjalnymi
a uczestnikami.
W ramach tej współpracy osoby biorące
udział w projekcie objęte były wsparciem finansowym w formie zasiłków celowych zgodnie z
ustawą o pomocy społecznej. Ponadto zrefundowano koszt dojazdów na zajęcia aktywizujące
oraz zapewniono ciepły posiłek i poczęstunek
podczas tych zajęć.
Wśród naszych klientów, a głównie ich
dzieci, największym powodzeniem cieszyły się
działania o charakterze środowiskowym. W 2010

Paczki trafią do najuboższych
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie we współpracy z Bankiem
Żywności w Tczewie, przy nieocenionym wsparciu wolontariuszy z Zespołu Szkół
w Sztumie, po raz kolejny przeprowadził na terenie Sztumu akcję pn. „Świąteczna
Zbiórka Żywności”.
Zbiórka odbyła się w dniach 3-4 grudnia 2010 r. Dzięki hojności mieszkańców
Sztumu udało się zebrać ponad 12 ton
różnych produktów żywnościowych
(m. in. kasza, makaron, cukier, ryż, olej,
konserwy, słodycze), które w formie świątecznych paczek trafiły do najuboższych
rodzin z terenu naszej gminy.
W imieniu najuboższych mieszkańców naszej gminy oraz własnym MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej
składa serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, którzy włączyli
się w naszą akcję i udzielili wsparcia!
Szczególne podziękowania MGOPS w

Sztumie składa na ręce wolontariuszy z
Zespołu Szkół w Sztumie oraz ich opiekunek - Małgorzaty Dziadowicz, Katarzyny
Krupy i Beaty Ostrowskiej-Nenczak oraz
wspaniałych młodych ludzi: Katarzyny
Antkowicz, Izabeli Bartnickiej, Agnieszki
Bartosiewicz, Magdaleny Biskup, Samanty Ciury, Bogdana Cukrowskiego,
Pauliny Chabowskiej, Jędrzeja Chudzika, Katarzyny Czuryło, Piotra Czuryło,
Marceliny Grzyb, Brygidy Handziuk,
Sylwii Kary, Aleksandry Kopeckiej, Aliny
Kruży, Michaliny Lewandowskiej, Anety
Ligęzy, Tomasza Markowicza, Oskara
Miętkowskiego, Mateusza Moczadłow-

Uczestniczki kursu ciastkarz-cukiernik.
r. MGOPS w Sztumie zorganizował dwa wyjazdy
integracyjne. W czerwcu do Teatru Muzycznego
w Gdyni na spektakl„Mały książę”, a we wrześniu
do Akwarium Gdyńskiego.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że wyżej wymieniony projekt systemowy był przede wszystkim skierowany do ludzi celem mobilizacji do
zmiany obecnej sytuacji społecznej i zawodowej.

skiego, Dawida Monkielewicza, Joanny
Nadolskiej, Małgorzaty Obroślińskiej,
Nikodema Omieczyńskiego, Ewy Paczkowskiej, Magdaleny Polakiewicz, Patrycji
Psui, Magdaleny Różańskiej, Magdaleny
Rzymskiej, Dominiki Sikorowskiej, Adrianny Śnitko, Natalii Trafimów, Emilii
Wieczerzyckiej, Łukasza Wiśniewskiego,
Agnieszki Włodarczak, Pauliny Wójciak,
Dominiki Zielińskiej, Macieja Zielińskiego
i Kingi Żukowskiej.
Bez ich godnego naśladowania zaangażowania i szczerego serca akcja z
pewnością przyniosłaby mniejsze efekty
i mniej rodzin otrzymałoby pomoc.
Po raz kolejny w mijającym roku do
najuboższych mieszkańców miasta i gminy
Sztum trafiła żywność pozyskiwana przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie z Banku Żywności w Tczewie.
W dniach 16-19 listopada pracownicy socjalni Ośrodka przekazali potrzebującym 390
rodzinom 12 ton żywności.

GRUDZIEŃ 2010 • WWW.SZTUM.PL

7

Oszczędzamy energię
W Publicznym Przedszkolu nr 1 Kubusia Puchatka w Sztumie, w ramach realizowanego projektu poprawy efektywności
wykorzystania energii, przeprowadzone ciekawe zajęcia.
Naucz ycielk i przeprowadziły z
dziećmi warsztaty ekologiczne pt.
„Oszczędzamy energię”. Zostały one
poprzedzone wieloma pogadankami,
spotkaniem z pracownikiem zakładu
energetycznego oraz ciekawą prezentacją multimedialną. W trakcie
warsztatów powstało wiele prac plastycznych, dla których inspiracją była
zdobyta wiedzę na temat znaczenia
oszczędzania energii.
Wykonane przez dzieci prace wykorzystane zostały do przygotowania
w holu przedszkola kącika ekologicznego, udostępnionego dla rodziców,
opiekunów i osób odwiedzających placówkę. Oglądający wystawę otrzymali
ulotkę informacyjną „Jak oszczędzać
energię w domu”.

Warsztaty ekologiczne „Oszczędzajmy energię” mogą być pasjonujące.

Projekt WND-RPPM.05.05.00-00-007/09 pn. Poprawa efektywności wykorzystywania energii w budynkach użyteczności
publicznej na terenie Gminy Sztum - termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Publicznego nr 1
w Sztumie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Żyj zdrowo i na sportowo
Miasto i Gmina Sztum wspólnie z Lekkoatletycznym Klubem Sportowym Zantyr realizowała projekt pn. „Żyj zdrowo
i sportowo” - powszechna nauka pływania oraz gry i zabawy dla dzieci. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w wysokości
60 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Nauka pływania odbywała się od 1 kwietnia do 30 listopada
2010 roku na basenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w
Malborku i była prowadzona przez zatrudnionych tam instruktorówratowników. W zajęciach uczestniczyło 180 uczniów z klas III szkół
podstawowych Sztumu, Czernina, Gościszewa, Nowej Wsi i Piekła.
Gry i zabawy sportowe były adresowane do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy. Zajęcia odbywały się w obiektach sportowych w Sztumie i Czerninie. Prowadzili je nauczyciele

wychowania fizycznego, którzy są członkami Lekkoatletycznego
Klubu Sportowego Zantyr.
Realizacja programu umożliwiła systematyczny i powszechny
udział dzieci i młodzieży w zajęciach sportowych, wzbogaciła ofertę
aktywnego spędzania wolnego czasu. Ponadto wpłynęła na poprawę stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczestników.
Zadanie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony
dzieci, jak również poparciem rodziców.

Wygrały z mistrzem Ildefonsem
W Zespole Szkół nr 10 w Gdyni odbyły się eliminacje wojewódzkie
X Jubileuszowego Konkursu Humanistycznego „W kręgu wojny, okupacji
i kultury współczesnej”.
Wśród drużyn gimnazjalnych z całego
województwa pomorskiego znalazła się
trzyosobowa ekipa Sztumu. Alicja Bogdańska, Paulina Sigowska i Daniela Szpaczyńska z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła

II zajęły pierwszą lokatę, wyprzedzając
pozostałe zespoły o prawie 20 punktów.
Regulamin konkursu wymagał od
uczestników dużej wiedzy z historii,
literatury polskiej i sztuki od 1939 roku

po współczesność. Najwięcej kłopotu
sprawiło konkursowiczom rozpoznanie
piosenek Agnieszki Osieckiej i bardzo
szczegółowe określenie bitew podczas
kampanii wrześniowej. Jak zawsze,
reprezentanci poszczególnych szkół,
zainspirowani literaturą konkursową,
musieli przedstawić scenkę rodzajową.
Sztumskie gimnazjalistki wykorzystały
fragmenty Teatrzyku „Zielona Gęś”,
łącząc kilka fragmentów w barwną opowieść o miłości w realiach socjalistycznej
Polski.

8

WWW.SZTUM.PL • GRUDZIEŃ 2010

Zajezierze na nowo odkrywane
Budowa terenu rekreacyjnego w Zajezierzu to dobra okazja, aby przedstawić kilka
nieznanych epizodów z historii tej miejscowości.
Czwartek, 20 lipca 1876 roku, był
wietrzny i mżysty. Sztumski „Orędownik
Powiatowy” zapowiedział na ten dzień w
Zajezierzu wielkie zawody machin specjalizujących się w koszeniu zboża. Rolnicy
mieli naocznie przekonać się o dobrodziejstwie mechanizacji, poznać bliżej budowę
maszyn i porównać ich pracę.
„W szeregu konkurentów stawia także i pan Januszek, fabrykant maszyn z
Świdnicy na Śląsku, z maszyną własnego
wyrobu„Silesia”. (...) Przyobiecał konkurentowi temu, którego maszyna bez zepsucia
przez cały dzień weźmie nad jego maszynę górę, 1000 marek nagrody” – dodawała
„Gazeta Toruńska”.

ZAWODY ŻNIWIAREK

Na polach Henryka Donimirskiego, właściciela majątku w Zajezierzu, stawiły się –
amerykańska konstrukcja marki Johnston,
angielska Burgess et Key oraz Silesia. Dwie
inne maszyny - Wood i Champion spóźniły
się z przyjazdem na miejsce zawodów, ale
wystartowały, tyle że już poza konkursem.
W 169 numerze „Gazety Toruńskiej”
można było przeczytać, że próba zakończyła się zwycięstwem żniwiarki według
systemu Januszka. „Skończyła ona robotę
lepiej i o 13 minut prędzej od innych.”Ale już
w następnym znalazła się obszerna relacja,
która przedstawia przebieg zawodów w
nieco innym świetle.
Rywalizacji przyglądali się„ciekawi każdego stanu z dalszych okolic”, ale mało było
rolników, „oprócz kilku p. Dominirskich”,
polskich.
Zawody rozpoczęły się przed południem od losowania 3,5-morgowych pól
oraz koni i furmana dla danej maszyny.
Najszybciej skończyła pracę żniwiarka Johnston, która potrzebowała na to 1 godz. 35
minut. Silesia była kwadrans za nią. Burgess
et Kay pięć minut po niej. Sprawozdawca
uczciwie zauważył, że kolejność nie oddawała rzeczywistego stanu rzeczy. Ostatnia
kosiarka miała bowiem najsłabsze konie, a
zwycięska „zgrabniejszego woźnicę”.
Po południu odbyła się druga część
rywalizacji, tyle że na większych, bo na
ośmiomorgowych poletkach. Tu zwyciężyła Silesia, przed Johstonem i Burgess et
Kay. Ale te dwie ostatnie maszyny kosiły
„najtęższe i częściowo leżące pola”.
Ostatecznie następnego dnia komisja,
w skład której wchodziło dwóch inżynierów
i pięciu rolników, wśród nich Henryk Doni-

mirski, oceniła maszyny. „Dostały Johnston
i Silesia pierwszeństwo”.
Zawody zakończyły się także – posłużmy się dzisiejszym językiem – pełnym
sukcesem marketingowym. Amerykańską
maszynę zakupił Ludwik Donimirski z
Małych Ramz, angielską Burgess et Kay
niemiecki rolnik z pobliskich Hajn.

KARIERA PEWNEGO MŁODZIEŃCA

Nagle powraca niejasne wspomnienie. To mogły być w latach 60. ub. wieku.
Z ojcem, który pracował wówczas w
kółkach rolniczych, byłem w parku przy
dworku na wystawie maszyn oraz zwierząt hodowlanych. Może ją zorganizowano z okazji powiatowych dożynek? Może
nieco starsi sztumianie mogliby pomóc w
ustaleniu tych faktów? W każdym razie
przyglądałem się nowościom techniki z
ciekawością pewnie nie mniejszą niż ta,
która towarzyszyła zebranym na opisywanych zawodach.
Pomysł ten był wówczas zupełną
nowością na ziemi sztumskiej, ale już
wcześniej go praktykowano, choćby na
wystawie rolniczej i przemysłowej w Toruniu (czerwiec 1874 rok). Uczestniczył w
niej Jan Donimirski z Telkwic, pokazując
tam „piękne okazy drewna”. Może to on
podpowiedział ideę krewnemu z Zajezierza? Wiemy, że nieco wcześniej na II
Sejmiku Gospodarczym w Toruniu brał on
udział w dyskusji na temat żniwiarek. Jego
fachowe spostrzeżenia zdają się świadczyć
, że miał z nimi do czynienia w praktyce.
Czy możliwe, że wśród tłumu ciekawskich, oglądających tamtą rywalizację kosiarek w Zajezierzu, był także
szesnastoletni młodzieniec, dla którego
uwijające się po polach maszyny stały się
potem niemal sensem życia? Pewności
mieć nie można, ale to prawdopodobne.
Leon Czarliński, bo o nim mowa, skończył
potem politechnikę w Charlottenburgu,
po praktyce, został kierownikiem technicznym w fabrykach maszyn w Gnieźnie
i Berlinie, a w 1893 roku kierował inowrocławską Petzold i Ska. Po 10 latach
wykupił fabrykę Głogowski i Syn, którą
prowadził aż do śmierci w 1929 roku.
Ale to nie wszystko. Kolejną wytwórnię
maszyn rolniczych kupił w Brodnicy, w
Ostrowie zaś założył „Leon Czarliński sp.
akc.”. Był bardzo cenionym działaczem
gospodarczym i społecznym, a niewielu
pamięta o jego sztumskich korzeniach.

POMNIK NIE ZE SPIŻU

Urodził się właśnie w Zajezierzu w
1960 roku. Jego matką była Anna Donimirska, córka właściciela tego majątku, Augusta. Można śmiało napisać, że w genach
miał już zakodowaną społeczną misję. O
jego ojcu, Julianie Czarlińskim, można
było przeczytać w „Gazecie Toruńskiej”, że
w latach 1872-3 był kasjerem na powiat
sztumski Towarzystwa Pomocy Naukowej
w Prusach Zachodnich. Niewdzięczna to
była funkcja zbierającego składki, tak jak
zresztą i dziś. Ale wywiązywał się z niej
bardzo dobrze, co gazeta odnotowała z
dużą satysfakcją.
Pan Julian zorganizował w Zajezierzu
zbiórkę na „Fundusz Pamiątkowy roku
1872”. Myśl taką rzucił pisarz Zygmunt Miłkowski (bardziej znany pod pseudonimem
Jan Teodor Jeż), działacz niepodległościowy i społeczny, przebywający wówczas
w Genewie. „GT” opublikowała odezwę
komitetu, w której tak scharakteryzowano ideę funduszu: „Podczas gdy Niemcy
w Prusach Zachodnich obchodzić będą
stuletnią rocznicę pierwszego Ojczyzny
naszej rozbioru (...) my zaś Polacy winniśmy uczcić smutną wiekową rocznicę,
przeciwstawiając się festynom i pomnikowi niemieckiemu. Inny pomnik, nie
pomnik ze spiżu i marmuru, lecz pomnik
świadomości naszej, że oświata ludu jest
jednym z najsilniejszych czynników narodowego bytu naszego. Pomnikiem takim
może być fundacja, która by (...) opowiadała celowi oświaty ludu (...).” Jakże ta idea
pomnika„nie ze spiżu i marmuru” musiała
być wówczas nowatorska. A przecież i
dzisiaj warto byłoby po nią częściej sięgać.
Czarliński zebrał składkę wśród swojej
rodziny – donatorami, jak czytamy w gazecie były także dzieci (występują jako T.,
L., C., J., A., Z.) oraz trzy panny (panie?) Donimirskie: Maria oraz skrywające się pod
inicjałami E., G., a także pan W. Donimirski.
Ofiarność tej rodziny była powszechnie
znana. Ale udało się panu Julianowi włączyć do zbiórki także mieszkańców wsi.
Byli to: Maria Klimek, Magdalena Troeder,
Augusta Kamińska, Augusta Rogowska,
Mateusz Bakowski, Michał Siwka, Wincenty Gadomski, Marcin Luks, Jan Łuka,
Jan Chamuła, Jan Kamiński, Wawrzyniec
Gołąbek, Wincenty Kościński, Jan Bayer,
Jakub Bayer, Jan Dąbrowski, Franciszek
Krauza, Franciszek Nikodem, Franciszek
Myśliwski, Wojciech Trąd, Bogumił Hilla,
Józef Kamiński i Franciszek Berg. Przepisując tę listę, przeszywał mnie dziwny
dreszcz. W mgły przeszłości wyłaniają się
teraz postacie, po których pozostał ten
może już jedyny, czytelny jeszcze ślad ich
życiowego gestu.
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Nieznajomy ze starej fotografii odpoczywa podczas spaceru do Zajezierza.

W BARLEWICACH STANĄŁ W OGNIU DOM

W majątku zajezierskim prężnie działała straż pożarna. Od kiedy, nie potrafię
powiedzieć. W samym Sztumie ochotnicy
powołali ją 27 maja 1883 roku. Tak wynika z
materiałów zgromadzonych w malborskim
archiwum państwowym. Mnie jednak nie
daje spokoju informacja podana przez „Toruniankę” z lata 1880 roku, że „na zebraniu
zwołanym przez burmistrza Hagena postanowiono tu dobrowolną straż ogniową
założyć”. Kiedy więc świętować rocznicę?
Niewiele w zbiorach archiwów państwowych zachowało się dokumentów o
akcjach gaszenia pożarów. Dlatego tak
cenne są wzmianki prasowe z „Gazety Toruńskiej”. To korespondencje, sądząc z treści,
pisane przez naocznego świadka, bądź
osoby blisko związanej z zajezierską strażą.
Nie ustalimy, kiedy dokładnie powstała, ale
można zaryzykować, że było to pod koniec
1887 roku. W tymże roku – jak czytamy –
spaliły się Henrykowi Donimirskiemu trzy
stogi siana. Strata była tym dotkliwsza, że
nie były jeszcze ubezpieczone. Znaleziono
podejrzanego o podpalenie. Był to ośmiolatek, który bawił się zapałkami. Być może
ten incydent spowodował, że w majątku
powołano straż? W każdym razie od 1888
roku pojawiają się w„Toruniance”regularne
informacje o jej działalności. Sięgnijmy po
te opisy.
„Sztum, 15 stycznia. Wczoraj po południu o godz. 5 zaalarmowały dzwony
pożarne nasze miasto. Ogień wybuchł w
stajni rzeźnika Gedego, gdzie w sposób
dotychczas niewytłumaczony nagromadzona pasza się zapaliła. Na miejsce pożaru
przybyła niebawem nasza straż ochotnicza
ogniowa, a tu za nią straż ogniowa p. Henryka Donimirskiego z Zajezierza. Energicznemu wystąpieniu szczególnie tej ostatniej

zawdzięczmy, ze ogień w krótkim czasie
umiejscowiono. Jak słyszałem ma rada
miasta naszego uchwalić wynagrodzenie
pieniężne dla straży ogniowej zajezierskiej.”
Jak widać problem wynagrodzenia dla
ochotników ma długą tradycję.
Na kolejne zdarzenie nie trzeba było
długo czekać. „Sztum, 25 stycznia. Przedwczoraj z wieczora zaalarmowane zostało
miasto nasze odgłosem dzwonu pożarowego. Okazało się później, ze paliła się w
odległym o pół mili od miasta Antonienhof
(Kępina – przyp. mój) p. Wannowa stodoła
zapełniona słomą. (...) Przekonaliśmy się
przy tej sposobności, jak dzielnie zorganizowaną jest straż pożarna p. H. Donimirskiego
z Zajezierza, bo krótko po zaalarmowaniu
pędziła ona przez miasto nasze z przyborami swemi na miejsce pożaru i wyprzedziła
– chociaż z Zajezierza do Sztumu jest pół
mili – naszą straż ochotniczą, która - jak owa
przysłowiowa„landwera austryacka”- podążywszy na nią, przybyła na miejsce, gdy już
dzielne zajezierzaki pogasili, co pogasić było
można i uratowali spichrz o kilka metrów od
palącej się stodoły stojący. Komendantami
tej straży są stelmach i kawal z Zajezierza.”

DZIEŃ, GDY FRUWAŁY ORDERY

11 marca wieczorem zapalił się dom
tokarza Messera, „który tak szybko się zajął, że o ratowaniu mowy być nie mogło.”
Na piętrze mieszkał feldfebel powiatowy.
Zniszczone zostały dokumenty wojskowe,
rozkazy („ordery” –pisano wtedy), które
przechował w swoim biurze. Część z nich
wyrzucano przez okno, porywał je silny
wiatr po okolicy. Straż zajezierska, pod
wodzą samego dziedzica Henryka Donimirskiego, zameldowała się „równocześnie z
naszą miejscową”. Tej pierwszej jednak – zaznacza korespondent – zawdzięcza miasto,
że ogień się nie rozprzestrzenił. Obok, na

podwórku Joosta, znajdował się wielki skład
węgla i drewna opałowego.„Gdyby to się to
było zapaliło, poszła by z pewnością ta cała
część miasta z dymem.”
Za sprawną akcję władze miejskie przesłały Donimirskiemu podziękowania.
Kilka miesięcy potem, w kolejnej akcji, tym razem w Barlewicach, gdy paliła
się stodoła Zimmermanna, zajezierskim
strażakom (nie dali się znowu nikomu wyprzedzić) przewodził Czarliński. ”Pomimo
że wiatr wiał od strony ognia, a gorąco było
nieznośne, wdarli się zajezierskie zuchy
na dach” i uratowali dom od zniszczenia.
Straty były jednak duże, spłonęły zwierzęta
hodowlane i sprzęt.
Autor korespondencji dodaje: „Żałujemy go [Zimmermanna] wszyscy, bo dla swej
prawości jest przez wszystkich szanowany”.
I ten dowód empatii warto podkreślić.
Wiele razy bowiem będziemy mówić tu
o wyraźnych podziałach - Polacy-Niemcy,
katolicy-protestanci, zniewoleni i ciemiężcy.
A tu nagle po prostu sąsiedzka solidarność
wobec kolejnego nieszczęścia Zimmermanna, któremu latem tamtego roku łąki zalało.
I jeszcze relacja z lutego 1891 roku.
„16 bm. przed południem wybuchł pożar
w Sztumie w tylnej ulicy w posiadłości
piekarza Neumanna; jakkolwiek straż
ochotnicza miejscowa i zajezierska gorliwie
zajęły się ratowaniem, to spaliły się oprócz
tego stajnia i dużo opału tak węgli i torfu
p. Studzińskiego. Następnej nocy spalił się
dom mieszkalny gospodarza Brigmanna w
Sztumskiej Wsi, a w kilka godzin później stodoła ze znacznym zapasem słomy. (...) Ponieważ są poszlaki, że ogień został podłożony,
przeto kazał p. Donimirski z Zajezierza, jako
wójt gminy aresztować robotnika Semlika
z Sztumskiej Wsi, jako podejrzanego o
podpalenie.”
Janusz Ryszkowski
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Wybory Rady Miejskiej
Matlewski Rogoziński Wichrowska
Marcin
Piotr
Barbara

Okręg NR 2

Manteufel
Jacek

Szafrańska
Dorota

Babieczko
Andrzej

Obwód nr 1

142

117

167

Okręg NR 4

Chabowska
Wiesława

Krupa
Zbigniew

Rogowska
Bożena

Okręg NR 1

Piepiórka
Henryk

Obwód nr 1

59

60

59

29

Obwód nr 4

155

92

97

Obwód nr 7

166

18

30

61

Obwód nr 7

31

19

36

razem

225

78

89

90

razem

186

111

133

Okręg NR 3

Samonek
Roman

Obwód nr 3

173

Obwód nr 5

39

Obwód nr 11

68

razem

280

Markowska
Helena

Mettel
Henryk

Kubacki
Tomasz

Steiniger
Marcin

Rutkowski
Grzegorz

Barański
Kazimierz

Fierek
Waldemar

Michoński
Czesław

38

22

17

69

289

102

63

378

269

187

37

117

29

35

28

33

62

57

67

52

61

56

59

27

117

148

393

271

153

469

356

247

Okręg NR 5

Izdepski
Janusz

Serocka
Anna

Poćwiardowski
Adam

Lipski
Sławomir

Nowak
Anna

Król
Roman

Obwód nr 6

180

115

142

288

105

164

169

Obwód nr 7

70

97

139

286

123

101

Obwód nr 9

53

60

110

235

63

Obwód nr 12

83

99

106

237

Obwód nr 13

0

2

1

386

373

498

razem

BanasikKozłowski
Zarańska
Mirosław
Róża

Ciosek
Krzysztof

Mazerski
Bartosz

Oleksiak
Czesław

Sowała
Krzysztof

117

137

138

200

59

143

125

141

192

186

80

60

145

96

93

140

156

61

89

186

95

195

123

147

208

61

2

0

1

1

0

1

1

1

1

1048

380

512

553

533

495

618

751

262

Pędziwilk
Zbigniew

Kaszubski
Adam

Szpalerska
Mirosława

Monkielewicz
Sylwia

Katarzyniak
Marcin

BuberBubrowiecki
Tadeusz

Murawski
Andrzej

Prusiecki
Jacek

Zaboronek
Izabela

51

89

160

105

99

95

139

177

86

129

59

49

98

234

172

224

157

299

202

112

174

36

15

33

53

96

56

83

71

66

71

33

62

118

94

133

240

490

333

406

323

504

450

231

365

Okręg NR 6

Bułyk
Ryszard

Stawicka
Felicja

Adrian-Sikora Mroczkowski
Lucyna
Michał

Obwód nr 8

64

35

20

Obwód nr 10

82

47

Obwód nr 11

36

razem

182

Zimny wychów kajakarzy?
W odpowiedzi na artykuł zamieszczony na łamach „Polski Dziennika Bałtyckiego” – dodatek „Powiśle” - z dnia 6 grudnia br.
„Kajakarze chcą trenować lecz nie mają wody i toalety” Gmina
wyjaśnia, że konieczność przebudowy podłączenia wody i odbioru ścieków wynikała z faktu, iż dotychczasowe podłączenia
tych mediów nie były naniesione na mapy i z tego powodu
projekt przebudowy bulwaru nie przewidywał wykonania
takich prac. Są to roboty dodatkowe, które wymagały wielu
uzgodnień, o czym klub Victoria był informowany.
Z naszych informacji wynika, że w poprzednich latach klub
nie korzystał w okresie zimowym z poboru wody, z uwagi na
małe zagłębienie rury - ok. 40 cm pod ziemią i braku ogrzewania
hangaru.
Gmina ze swojej strony dopełniła wszelkich starań, by klub
mógł funkcjonować bez przeszkód: przebudowała na własny
koszt podłączenie energetyczne, zapewniła tymczasowy dostęp
do wody i sanitariat. Tymczasowy sanitariat usytuowano w
pewnej odległości od klubu, ze względu na konieczność zapewnienia dojazdu w celu odbioru ścieków. Obecnie wykonana jest
już sieć wodociągowa, a możliwie w szybkim terminie gmina

wykona kanalizację sanitarną. Jednak nie mamy pewności,
czy sportowcy będą mogli z tego korzystać, bo wiąże się to z
koniecznością zapewnienia ogrzewania wewnątrz hangaru, co
należy do obowiązku klubu.
Przy tak dużej inwestycji, jaką jest przebudowa bulwaru,
mają prawo występować różne niedogodności i w różnych
miejscach. Takie też wielokrotnie zostawały usuwane bez medialnego rozgłosu.
Gmina podczas modernizacji bulwaru nad Jeziorem Sztumskim poprawi estetykę otoczenia Klubu Victoria. Przygotuje
udogodnienia dla kajakarzy przez wybudowanie pomostu
pływającego oraz odpowiednio dostosuje pomosty istniejące.
Na etapie projektowania wielokrotnie konsultowano to z prezesem Stanisławem Kuczyńskim.
Stowarzyszenie zdeklarowało, że z związku z poprawą estetyki otoczenia hangaru zostanie on wyremontowany. Prezes
Stanisław Kuczyński zapewniał, że posiada sponsora, który
zapewni finansowanie tego przedsięwzięcia. Niestety, mimo
wielu deklaracji zarząd klubu nie podjął żadnych działań w celu
realizacji przedstawianych wcześniej obietnic.
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Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
I tura
Uprawnieni

Oddane
głosy ważne

Cymerys
Wojciech

Stec
Piotr

Tabor
Leszek

OKW Nr 1 w Piekle

449

205

26

83

96

OKW Nr 2 w Gościszewie

1274

432

62

220

150

OKW Nr 3 w Czerninie

1768

737

69

289

379

OKW Nr 4 w Nowej Wsi

708

342

69

70

203

OKW Nr 5 w Postolinie

519

218

69

112

37

OKW

OKW Nr 6 w Sztumie (Gimnazjum nr 1)

1304

627

79

258

290

OKW nr 7 w Sztumie (Szkoła Pdstawowa nr 2)

2135

992

156

348

488

OKW Nr 8 w Sztumie (Biblioteka)

1100

506

46

184

276

OKW Nr 9 w Sztumie (Starostwo Powiatowe)

813

434

27

146

261

OKW Nr 10 w Sztumie (Urząd Stanu Cywilnego)

1788

800

82

277

441

OKW Nr 11 w Barlewiczkach

1319

572

92

213

267

OKW Nr 12 w Sztumie (Straż Pożarna)

1290

560

75

205

280

39

7

0

0

7

14506

6432

852

2405

3175

OKW Nr 13 w Sztumie (Szpital)
Razem

II tura
OKW

Stec Piotr

Tabor Leszek

OKW Nr 1 w Piekle

47

80

OKW Nr 2 w Gościszewie

168

123

OKW Nr 3 w Czerninie

243

410

OKW Nr 4 w Nowej Wsi

70

149

OKW Nr 5 w Postolinie

144

46

OKW Nr 6 w Sztumie (Gimnazjum nr 1)

255

265

OKW nr 7 w Sztumie (Szkoła Pdstawowa nr 2)

312

510

OKW Nr 8 w Sztumie (Biblioteka)

166

287

OKW Nr 9 w Sztumie (Starostwo Powiatowe)

117

292

OKW Nr 10 w Sztumie (Urząd Stanu Cywilnego)

277

503

OKW Nr 11 w Barlewiczkach

208

275

OKW Nr 12 w Sztumie (Straż Pożarna)

198

284

3

5

2208

3229

OKW Nr 13 w Sztumie (Szpital)
Razem

Leszek Tabor 59,39 %

Piotr Stec 40,61 %

Kanalizacja już gotowa
Zakończył się pierwszy etap projektu: „Budowa kanalizacji
sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola, z finansowym
udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013., Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura
podstawowa, Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony
środowiska.”

1. Leszek Tabor 49,36 %
2. Piotr Stec 37,39 %
3. Wojciech Cymerys 13,25 %

Zagra Orkiestra
9 stycznia w Sztumie zagra po raz kolejny
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy!

To XIX finał, podczas którego będą
pieniądze zbierane dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Jak
co roku w salach zamkowych odbędą
się koncerty, licytacje, loteria i wiele
innych akcji, z których dochód zostanie
przekazany na rzecz WOŚP. W ubiegłym
roku udało nam się zebrać w Sztumie 15
tys. 433,62 zł.
Organizatorzy mają nadzieję, że przy
pomocy wolontariuszy, sponsorów i
wszystkich ludzi dobrej woli także kolejny
finał będzie udany.

Inwestycja rozpoczęła się w połowie marca, a zakończyła
w listopadzie. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo
– Produkcyjne Budownictwa ALFA z Kwidzyna, wyłonione w
drodze przetargu nieograniczonego. Powstało około 3,5 km sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków.
Mieszkańcy jeszcze w tym roku będą mogli na własny koszty
podłączyć się i rozpocząć korzystanie z sieci, po wcześniejszym
podpisaniu stosownej umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sztum.
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Śladami przeszłości Powiśla

W grudniu Stowarzyszenie „Szansa”, działające przy Szkole Podstawowej nr 2,
kończy realizację projektu „Z przeszłością w przyszłość - historia i folklor Powiśla”.
Przygoda z regionem rozpoczęła się w
marcu 2010 r. dzięki środkom przyznanym
przez burmistrza miasta i gminy Sztum
oraz zaangażowaniu członków „Szansy”.
Głównym celem zadania było obudzenie
w młodym pokoleniu zainteresowania
przeszłością historyczną Powiśla i kulturą
własnego regionu. Ponadto realizacja
zadania miała na celu uratowanie od zapomnienia przepisów kulinarnych, haftów
oraz elementów zdobniczych, zanikającej
architektury Powiśla.
Już marcu 2010 r. dwadzieścioro czworo
uczniów z klas IV-VI uczestniczyło w żywej
lekcji historii z Małym Muzeum w Sztumie,
którą poprowadził wielki miłośnik regionu Piotr Podlewski. Przewodnik przybliżył nam
historię Sztumu i okolic oraz wiele uwagi
poświęcił życiu codziennemu przodków.
Obejrzeliśmy eksponaty zgromadzone w
muzeum.
Dużym zainteresowaniem ze strony
realizujących projekt cieszyły się dwie
inne wystawy, które zwiedziliśmy podczas

wie mogli zobaczyć okoliczne dworki. Byli
też na cmentarzu menonickim w Barcicach
oraz w Szkole Podstawowej w Janowie,
gdzie stworzono Izbę Tradycji dotyczącą
historii „Małej Polski”, pięciu okolicznych
wsi przyłączonych do Polski po plebiscycie
1920 r. W trakcie wyjazdu dzieci szkicowały
i fotografowały elementy architektury charakterystyczne dla naszego regionu. Wiele
z nich uświadomiło sobie, że historia naszej
,,małej ojczyzny” to burzliwe losy wielu Polaków- patriotów.
Nad merytoryczną stroną projektu
czuwała Justyna Trymerska, która wraz
dziećmi porządkowała wiedzę historyczną
na warsztatach w szkole. Dzięki jej zaangażowaniu mogliśmy odrysować wzory
powiślańskie. Potem wyhaftowaliśmy je na
serwetkach. Pani Justyna oswajała trudną
i zawiłą historię regionu w prosty sposób
przekazując ją dzieciom. Stworzyła cenne dla
regionalistów prezentacje multimedialne.
A i o tradycji i kulturze regionu było wiele... W ciekawy sposób przekazywały ją pa-

Bardzo ciekawa okazała się wycieczka po okolicy „Śladami architektury powiślańskiej”. Przed pałacem Sierakowskich w Waplewie.

wycieczek do Kwidzyna i Gdańska. W
kwidzyńskim zamku mogliśmy przyjrzeć
się ekspozycji pt. „Sztuka i kultura materialna mieszkańców regionu Dolnego
Powiśla”. Szczególnie podobały się prototypy współczesnych urządzeń domowych
- np. pralki. Z kolei w Spichrzu Opackim w
Gdańsku uczniowie uczestniczyli w lekcji
historycznej, podczas której przebrali się
za kolędników. Bardzo ciekawa okazała się
wycieczka po okolicy„Śladami architektury
powiślańskiej”. Realizujący projekt ucznio-

nie z Koła Gospodyń Wiejskich w Czerninie.
Kilkakrotnie uczniowie gościli w Czerninie
na warsztatach kulinarnych i hafciarskich.
Podczas spotkań nauczyli się gotować
najrozmaitsze pierogi oraz inne potrawy
regionalne, a także haftować serwetki. - Byliśmy pełni podziwu dla umiejętności pań z
KGW, które doskonale radzą sobie z wieloma
robótkami ręcznymi – mówią uczestnicy.
Zainspirowały też Marylę Wiśniewską,
która w okresie wakacji stworzyła cudownej
urody Powiślankę, lalkę w stroju ludowym.

W kwidzyńskim Muzeum Zamkowe uczniowie
obejrzeli, m.in., ekspozycję „Sztuka i kultura
materialna mieszkańców regionu Dolnego
Powiśla”.

Teraz zdobi bibliotekę szkolną i cieszy oko
wielu uczniów. Ale nie byłoby projektu
bez zaangażowania innych nauczycieli
zrzeszonych w Stowarzyszeniu ,,Szansa”.
Katarzyna Wieczerzycka prowadziła z
dziećmi zajęcia fotograficzno-informatyczne, Krzysztof Przybyszewski opiekował się
uczestnikami projektu podczas wyjazdów,
Beata Ossowska-Smeja, Alicja Rozwadowska i Agnieszka Bogucka dbały o to,
aby uczniom nie brakowało materiałów
do realizacji zadań. Nad finansową stroną
działań czuwała Ewelina Lewicka.
Dziś, kiedy realizacja projektu zbliża się
ku końcowi, trzeba jednoznacznie stwierdzić, że pierwsze przedsięwzięcie realizowane przez Stowarzyszenie to sukces osób w
nim działających. Uczniowie bardzo chętnie
uczestniczyli w całorocznych działaniach,
zdobyli nie tylko wiedzę o swojej okolicy, ale
spędzili ze sobą wiele miłych i niezapomnianych chwil. Na zajęciach prowadzonych z
wielkim zaangażowaniem przez członków i
sympatyków Stowarzyszenia, mogli poznać
historię i folklor tutejszych ziem oraz nabyć
pewne umiejętności, które być może wykorzystają w dorosłym życiu...
Stowarzyszenie „Szansa” dziękuje
wszystkim życzliwym osobom za wsparcie,
za prywatny czas poświęcony na tę inicjatywę. Ma też nadzieję, że nasi przyjaciele
wesprą finansowo także w przyszłym roku.
Podajemy nr konta bankowego. Bank
BPH/oddział Malbork nr rachunku: 19 1060
0076 0000 3200 0136 3213.
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Kto odśnieża chodniki, drogi i dachy...
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 (t.j. 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.

Oni odśnieżają

Informujemy, że utrzymanie przejezdności
dróg należy do ich zarządców:
Droga krajowa Nr 55 - Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad: 1. Odcinek Malbork
- Sztum (Rondo na Przedzamczu), Obwód Drogowy Malbork tel. 55-2722048; 2. Odcinek Sztum
(Rondo na Przedzamczu - Kwidzyn), Obwód
Drogowy Kwidzyn tel. 55-2792658
Drogi wojewódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Rejon w Sztumie tel.
55-2772483 i 55-2775605: 1. Sztum - Tropy
Sztumskie; 2. Górki - Prabuty; 3. ul. Kasprowicza
w Sztumie; 4. Biała Góra - Sztum; 5. Piekło - Jarzębina; 6. Sztumska Wieś - Ryjewo.
Drogi powiatowe - Starostwo Powiatowe
w Sztumie tel. 55-2677451: 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; 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.
Drogi wewnątrzosiedlowe - Spółdzielnia
Mieszkaniowa Nad Jeziorem, tel. 55-2772269: 1.
Osiedle Sierakowskich; 2. Osiedle Nad Jeziorem;
3. Osiedle Różane; 4. Osiedle Mickiewicza; 5.
Osiedle Reja.
Drogi gminne - wszystkie pozostałe niewymienione utrzymuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z .o.o. w Sztumie,
tel. dyżurny całodobowy 55-2772214.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie przyjmuje
zgłoszenia w godz. 7.30-15.30 pod numerem
tel. 55-6406316.

Gdy na dachu śnieg zalega

W związku z potencjalnymi zagrożeniami
występującymi w okresie zimowym Główny
Inspektor Nadzoru Budowlanego przesłał właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych
następujący komunikat.
Przypominam, że razie występowania
niekorzystnych warunków atmosferycznych,
które mogą spowodować uszkodzenie obiektu
budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla ży-

cia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub
środowiska, właściciele i zarządcy są zobowiązani
do zapewnienia bezpiecznego użytkowania
obiektu budowlanego, zgodnie z art., 61 pkt. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
W szczególności do właścicieli i zarządców
należy dbałość o stan techniczny budynku, w
tym niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i
zapewnienie w razie konieczności odśnieżania
dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył,
nawisów lodowych i śniegowych, mogących
zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się
na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających
bezpośrednio przy budynku.
Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe
wykonywanie prac związanych z usuwaniem
śniegu może stwarzać ogromne zagrożenia
zarówno dla samego budynku jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
i przepisów BHP.
Przypominam jednocześnie, że niewłaściwe
utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego
oraz niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest
grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych,
karą ograniczenia albo pozbawienia wolności
do roku.

Głośne czytanie bajek
Tradycją Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górce”
w Sztumie stało się zapraszanie rodziców i znanych
w Sztumie osób, aby poczytali dzieciom baśnie.
- W listopadzie gościliśmy Danutą Gutowską, przedstawicielkę Koła Gospodyń Wiejskich z Czernina, która wystąpiła w tej
niecodziennej roli i czytała bajki przedszkolakom z najstarszych
grup przedszkolnych – informuje Małgorzata Jurkiewicz. - Pani
Danuta wybrała „Śpiącą królewnę”. Dzieci były z tego powodu
bardzo zadowolone, gdyż grupa „Pszczółki” przygotowuje w
najbliższym czasie przedstawienie teatralne na tej podstawie.
Przedszkolaki miały także możliwość zapoznania się z wyglądem tradycyjnego stroju z regionu Powiśla, bo takie noszą panie
z koła KGW. Dzieciom podobało się to spotkanie.Mamy nadzieję,
że zachęcimy kolejne osoby do wspólnego czytania z dziećmi.

Danuta Gutowska czyta bajkę dzieciom.
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Klub Radość i Słońce
Szóstą rocznicę działalności
obchodził klub abstynenta
„Radość i Słońce”,
a pierwszą jako samodzielne
stowarzyszenie.
- Mamy obecnie 42 członków. Długo stanowiliśmy filię
malborskiego stowarzyszenia
„Tu i Teraz”, aż pojawiły się możliwości, aby działać na własne
konto - mówi wiceprezes Elżbieta Kostecka. - Bardzo dużą pomoc uzyskaliśmy od władz miasta i powiatu. Współpracujemy
ze Sztumskim Centrum Kultury,
Gimnazjum nr 1, oddziałem Polskiego Związku Niewidomych, z
klubami abstynenta Malborka,
Kwidzyna, a ostatnio Elbląga.
Udało nam się stworzyć cztery
stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, są opiekunami bezpiecznych miejsc, które
mamy do dyspozycji.
Przypomnijmy, że mieszczą
się one: przy Urzędzie Miasta i
Gminy (od strony podwórza),
czynne od wtorku do niedzieli w
godz. 16-20; przy ul. Galla Anonima 7 jest salka rehabilitacyjną
dla niepełnosprawnych, do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 14-18; obok Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
przy ul. Sierakowskich znajduje
się salka internetowo-komputerowa. Czynna od poniedziałku
do piątku w godz. 16-20.
- Naszym marzeniem jest
stworzenie telefonu zaufania,
czynnego popołudniami z dyżurem terapeuty – dodaje wiceprezes. – Byłoby to wsparcie
dla wielu osób w trudnych,
życiowych momentach, a takich
nie brakuje.
Obie rocznice były okazją
do skromnego święta, m.in. z
udziałem władz miasta i powiatu. Prezes Władysław Krause i
wiceprezes Elżbieta Kostecka
otrzymali medale„Zasłużony dla
Ziemi Sztumskiej”.
Wszystkim, którzy chcieliby
wesprzeć rzeczowo lub finansowo stowarzyszenie, albo są
zainteresowani jego działalnością podajemy tel. 55 640 6342
(czynny po południu).

Na tropie św. Mikołaja
W kilku miejscach natrafiliśmy na ślady obecności najpopularniejszego świętego.
3 grudnia po południu przed
Urzędem Miasta i Gminy odbyły się
„Mikołajki Powiślańskie” dla mieszkańców Sztumu. Życzenia świąteczne mieszkańcom złożyli włodarze
miasta. Następnie, tradycyjnie już,
zapalili światełka na choince.
Następnie na scenie pojawił się
w barwnych strojach zespół Retro
Voice, który zabawiał publiczność
zarówno piosenkami o tematyce
świątecznej, jak i kolędami. Święty
Mikołaj wraz ze swymi pomocnicami - Śnieżynkami rozdawał dzieciom
słodycze.

W Kulkolandii

Św. Mikołaj nie zapomniał o
przedszkolakach z Niepublicznego
Przedszkola „Na Słonecznej Górce”.
Jak co roku miał dla dzieci mnóstwo
niespodzianek. Pojawił się w towarzystwie uroczej Mikołajki, w której
to rolę wcieliła się wychowawczyni
Joanna Carowska.
Mikołaj przybył już wcześnie
rano, aby przywitać cukierkami
przychodzące dzieci. Każde dziecko otrzymało słodki upominek, a
wszystkie grupy dostały wiele nowych zabawek do swoich sal.

Św. Mikołaj nie zapomniał o przedszkolakach z Niepublicznego Przedszkola
im. „Na Słonecznej Górce”.

Cały dzień upłynął pod znakiem
miłych niespodzianek. Najstarsze
dzieci z przedszkola otrzymały od
Mikołaja zaczarowane bilety, dzięki
którym mogły jechać do Kulkolandii
w Kwidzynie. Po powrocie czekał
na nie pyszny obiad oraz słodki
poczęstunek. Odwiedziny Mikołaja
sprawiły, że na twarzach dzieci pojawił się uśmiech, który ogrzał nasze
serca w ten zimny grudniowy dzień.

W Kwadro

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie po raz
kolejny zaprosił 118 dzieci swoich
podopiecznych na zabawę mikołajkową. Dzięki uprzejmości dyrektora
Zakładu Karnego w Sztumie i wsparciu funkcjonariuszy tego zakładu
dzieci wraz ze swoimi rodzicami
bawiły się w świątecznej atmosferze
w sali Kwadro. Były konkursy, gry,
zabawy. Wszystkie dzieci św. Mikołaj
obdarował upominkami.
Dyrektor wraz z pracownikami
MGOPS serdecznie dziękują dyrekcji Zakładu Karnego za pomoc
w przygotowaniu spotkania oraz
pani Beacie Nenczak-Ostrowskiej
i wolontariuszom z Zespołu Szkół
w Sztumie za atrakcyjny program
artystyczny i profesjonalną jego
realizację.

Andrzejki na zamku
26 listopada na sztumskim zamku odbyło się tradycyjne spotkanie andrzejkowe w ramach
aktywizacji kobiet.
Przy współpracy pań z Koła
Gospodyń Wiejskich w Czerninie zostały przygotowane
wróżby, konkursy i zabawy.
Uczestniczki przekonały się
również, iż członkinie KGW
Czernin są także dobrymi
aktorkami. Podczas spotkania została odegrana scenka
dramatyczna pt. „Wyjazd do
sanatorium”, która została nagrodzona aplauzem widowni.
Mimo, że tylko panie spotykają się w ramach aktywizacji,
tym razem zaproszono solenizanta. Udział w zabawie wziął
Andrzej Grześków, dyrektor
Sztumskiego Centrum Kultury.
Spotkanie miało charakter
koszykowy, toteż jego uczestniczki przygotowały różnorod-

Irena Błażejewska i Dorota Śliwińska w scence dramatycznej.

ne potrawy, natomiast Urząd
Miasta i Gminy tradycyjnie
zakupił pierogi. Była to doskonała okazja do spotkania i wymiany przepisów kulinarnych

oraz podtrzymania tradycji
związanej z andrzejkami.
W spotkaniu uczestniczyło
50 kobiet z terenu miasta i
gminy Sztum.
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Wypełniają testament patrona
W Zespole Szkół w Czerninie bardzo uroczyście obchodzono 10-lecie nadania imienia Rodziny Donimirskich.
Uczniowie pod kierunkiem dyrektor
Bożeny Andrzejewskiej i nauczycielki
sztuki Jolanty Gos przygotowali akademię poświęconą ważnym momentom z
historii Polski, a szczególnie wydarzeniom
z 11 listopada 1918 roku.
Na uroczystość przybyli z Olsztyna
najmłodsi przedstawiciele pokolenia rodziny patronów, a także włodarze gminy,
radni, delegacje z innych zaprzyjaźnionych instytucji oraz rodzice. Była to uroczystość poważna i skłaniająca do refleksji
nad rozumieniem polskości. Wszyscy byli
pod wrażeniem programu artystycznego
oraz jego oprawy muzycznej doskonale
oddającej atmosferę tego spotkania.
Odbył się również szkolny przegląd
pieśni patriotycznych, które w dzisiejszych czasach są często zapominane i
odkładane do lamusa.
Uroczysty poczęstunek zakończył
obchody rocznicy nadania szkole imienia.

Rocznicę nadania imienia uczczono okolicznościową akademią.

Konkurs pieśni patriotycznych miał ciekawą oprawę sceniczną.

Bajkowy dzień w szkole
Dorośli często zapominają jak cudowny jest świat wyobraźni.
Przypomnieli o tym uczniowie czernińskiej Szkoły Podstawowej
i przedszkolaki podczas Światowego Dnia Postaci z Bajek.
5 listopada rodzice, uczniowie oraz nauczyciele wspólnie
poddali się urokowi bajkowych opowieści. Rozpoczęły przedszkolaki z zerówki „Bajkową piosenką” i odegrały scenki z „Jasia
i Małgosi”. Następnie klasy I-III pokazały się w opowieściach o
„Czerwonym kapturku”, „Śpiącej królewnie” i Śnieżce. Na koniec
w bajkowych przebraniach znane i lubiane motywy odegrali
uczniowie klas starszych.
Zabawę dla uczniów podstawówki poprowadziła wicedyrektor Ewa Jaśkiewicz oraz gimnazjaliści. Barwne stroje uczniów i
nauczycieli, kolorowe dekoracje korytarzy i przyjacielska atmosfera sprawiły, że ten dzień na długo zapadnie w pamięci. Dzięki
inicjatywie nauczycieli najmłodsze dzieci poznały naszą szkołę
jako przyjazną i niestroniącą od zabawy.

Uczestnicy już pragną, aby taka sama impreza odbyła się w przyszłym roku.
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Mazerski wygrywa w Grand Prix
Za nami drugi bieg w ramach XII Grand Prix Sztumu, organizowane przez LKS Zantyr Sztum. Zawodnikom przyszło walczyć nie
tylko z własnym słabościami, ale padającym śniegiem i silnym wiatrem.

Nikt nie narzekał na trudne warunki do biegania.

Zimowa aura i trudne warunki nie odstraszyły amatorów
biegania, którzy zjechali do Sztumu nie tylko z różnych zakątków
naszego województwa, ale też
m.in. z Działdowa, Grudziądza i
Braniewa.
W biegu głównym wystartowało 100 zawodników, a ogółem
w zawodach blisko 220. Wśród
pań jako pierwsza przybiegła
Aleksandra Lisowska z Braniewa, przed Dorotą Pawłowską
z Kurzętnika i Weroniką Wójcik
z Kolincza. Wśród mężczyzn
z dużą przewagą triumfował
Bartosz Mazerski (po raz drugi),
wyprzedzając dwóch starogardzian - Mateusza Niemczyka i
Patryka Kamińskiego. Miejsca
sztumian: Andrzej Rogiewicz - 6,
Bogdan Cebula - 11, Seweryn
Jażdżewski - 12, Zenon Kaszubowski - 13, Rafał Chętnik - 21,
Andrzej Łukomski - 27, Sławomir
Rozemberg - 31, Grzegorz Pelpliński - 32, Andrzej Babieczko
- 43. Leszek Skoczyński - 44, Lech
Piotrowski - 45.
Na podium stawali najmłodsi sportowcy z naszego miasta.
Wojciech Pastewski po raz drugi
wygrał bieg chłopców rocznika
2000 i młodsi, Marcin Kopecki
był drugi w rywalizacji roczników 1998-1999, a brat Michał
wśród gimnazjalistów.
Organizatorzy zapraszają na
trzeci bieg - 8 stycznia 2011 r.

Bartosz Mazerski na linii mety.

W oczekiwaniu na dekorację zwycięzców.

Olimpiady Specjalne
IV Ogólnopolski Turniej Hokeja Olimpiad Specjalnych rozegrano w hali sportowej Gimnazjum
nr 1 w Sztumie. Obszerna relacja w następnym biuletynie.
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