STYCZEŃ
2012
SOŁECTWA: BARLEWICE • BIAŁA GÓRA • UL. DOMAŃSKIEGO • CZERNIN • GOŚCISZEWO • GRONAJNY • KĘPINA • KONIECWAŁD
KOŚLINKA • NOWA WIEŚ • PIEKŁO • PAROWY • PIETRZWAŁD • POSTOLIN • SZTUMSKIE POLE • SZTUMSKA WIEŚ • UŚNICE • ZAJEZIERZE

Nowe rozdanie

Prezes Jerzy Śnieg oprowadzał gości po nowym osiedlu.

Ruch na Spokojnej
Kwidzyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Renawa odebrała drugi budynek
mieszkalny przy ul. Spokojnej w Sztumie.
- Oddajemy do zasiedlenia 68 mieszkań – mówi prezes Jerzy Śnieg. – Na
większość z nich znaleźli się już chętni. Kilka jeszcze czeka na lokatorów, ale
sądzimy, że niedługo to się zmieni. Nie
wszyscy zainteresowali otrzymali kredyty bankowe, postaramy się im w tym pomóc. To na razie ostatnia nasza inwestycja w Sztumie, ale jeśli będzie taka społeczna potrzeba, to wrócimy do tego
miasta. Chciałbym podziękować panu

burmistrzowi Leszkowi Taborowi i radnym, bo bez ich decyzji , udziału finansowego samorządu w stworzenie infrastruktury, to osiedle nie mogłoby przecież powstać.
To ostatni budynek spółdzielni za
kredyt uzyskany z Banku Gospodarstwa
Krajowego.
Aby zamieszkać w nowym domu na
Spokojnej trzeba wpłacić kwotę w wysokości 30 proc. wartości mieszkania;
można też spłacić całą kwotę kredytu
i potem opłacać tylko koszty eksploatacyjne mieszkania.

Rozpoczęły się prace nad strategią rozwoju województwa pomorskiego. Sejmik wojewódzki podjął stosowną uchwałę, a Zarząd Województwa podzielił Pomorskie na 4 subregiony. Powiat sztumski znalazł się w subregionie
Dolnej Wisły wraz z kwidzyńskim, malborskim, tczewskimi, starogardzkim. To
w ramach prac grup subregionalnych
zostaną ustalone propozycje do strategii rozwoju województwa oraz lista projektów do realizacji, które będą miały
szanse na dofinansowanie, m.in., z Unii
Europejskiej - z budżetu dla Polski na lata 2014-2020.
Na wniosek sztumskiego samorządu
do postulatów z naszego powiatu dołączono konieczność uznania go za obszar
strategicznej interwencji. W wyniku różnych badań, danych statystycznych okazało się, że w ostatnich latach pogłębiły się różnice miedzy powiatami w województwie pomorskim. Mimo dużych
zmian w powiecie sztumskim wskaźniki
społeczne, gospodarcze i ekonomiczne
są nadal dużo niższe niż średnie w województwie.
Str. 3

Bilans roczny

Bardzo szybko minął 2011 rok. Wynika to nie tylko z ogólnego przyspieszenia tempa życia, ale też zakresu prac, jakie wykonywał samorząd, niepozwalających na chwilę wytchnienia.
- Nie był to rok w jakiś sposób efektywny, ale na pewno efektowny i pracowity – mówi burmistrz Leszek Tabor.
- Planując pracę samorządu nie nastawiam się na fajerwerki, ale skupiam się
na konkretnych, ważnych dla mieszkańców przedsięwzięciach, aby odczuwalna
była poprawa warunków życia.
Str. 4 i następne
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Wydarzenia z miasta i gminy

REKORDOWO ZAGRAŁA. Uzbieraliśmy ponad 16 tys. zł (więcej niż w zeszłym roku) podczas dwudziestego finału WOŚP. W sali Kwadro wystąpiły
grupy dziecięce oraz zespoły - Zupełnie Inni oraz Szerwony Abodus. Burmistrz Leszek Tabor i przewodniczący rady Czesław Oleksiak - za naszym
pośrednictwem - raz jeszcze dziękują organizatorom, wolontariuszom, artystom, darczyńcom i wszystkim wspierającym Orkiestrę.

WIGILIJNE STOŁY. 21 zespołów z miasta i gminy zięło udział w konkursie
tradycyjnych potraw bożonarodzeniowych, organizowanym już po raz ósmy.

SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY. Młodzi rajcy wybierali swojego
przewodniczącego.

MEDALE. Podczas sesji Rady Miasta uroczyście udekorowano plut. rez. Marcina Cichockiego odznaczeniem Gwiazda Iraku. Srebrne medale
„Za Zasługi dla Obronności Kraju” wręczono Janinie Zakrzewskiej, Gertrudzie Szewczak, Zygmuncie Jurkowskiej, Krystynie i Bronisławowi Szymlom,
Hannie i Kazimierzowi Ziętkom.
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Postulaty z Dolnej Wisły

Druhna Krystyna

Powiat sztumski powinien stać się obszarem strategicznej interwencji. Mimo dużych zmian
wskaźniki społeczne, gospodarcze i ekonomiczne są u nas nadal dużo niższe niż średnie
w Pomorskiem.

Wsparcie dla projektów poprawiających efektywność energetyczną oraz rozwój energii odnawialnej – to m.in.
nasze postulaty.

Rozpoczęły się prace nad
strategią rozwoju województwa pomorskiego. Sejmik wojewódzki podjął stosowną
uchwałę, a Zarząd Województwa podzielił Pomorskie na
4 subregiony. Powiat sztumski znalazł się w subregionie
Dolnej Wisły wraz z powiatami: kwidzyńskim, malborskim,
tczewskimi, starogardzkim.
To w ramach prac grup
subregionalnych
zostaną
ustalone propozycje do strategii rozwoju województwa
oraz lista projektów do realizacji, które będą miały szanse na dofinansowanie, m.in.,
z Unii Europejskiej - z budżetu dla Polski na lata 20142020. Będzie to miało bardzo
duże znaczenie dla samorządów. Tak naprawdę strategia
rozwoju województwa pomorskiego ma wytyczyć cele i działania związane przede
wszystkim ze środkami z Unii
Europejskiej na lata 20142020, ale też decydować o wydatkach z budżetu województwa oraz państwa dla Pomorza.
Terminy prac zostały narzucone, a próby uzgodnienia wspólnych celów w ramach subregionów są bardzo
trudne, gdyż występują duże
rozbieżności między potrzebami samorządów z tych po-

wiatów, zróżnicowana jest też
ich sytuacja. Wcześniej samorządy z tego subregionu w tak
licznej grupie nie integrowały
się ze sobą, więc teraz trudno
jest, przy braku doświadczenia, uzgadniać wspólne stanowiska. Jednak krok po kroku
trzeba te bariery pokonać, ponieważ brak propozycji z subregionu Dolnej Wisły do strategii województwa spowoduje, że później trudno będzie
o uzyskanie dofinansowania.
- Z punktu widzenia potrzeb naszej gminy i rozwoju powiatu sztumskiego zgłosiliśmy jako nasze postulaty, m.in.: konieczność modernizacji drogi krajowej nr
55, szczególnie w granicach
miasta Sztum wraz z budową obwodnicy Sztumu; modernizację linii kolejowej Toruń – Grudziądz – Kwidzyn
– Sztum – Malbork; wsparcie dla projektów poprawiających efektywność energetyczną oraz rozwój energii odnawialnej także na poziomie
gospodarstw domowych, małych i średnich firm; wzmocnienie funkcji miejskich miast
powiatowych w subregionie
jako lokalnych ośrodków rozwoju i usług dla mieszkańców z danego powiatu – mówi burmistrz Leszek Tabor.
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Na wniosek sztumskiego samorządu do postulatów
z naszego powiatu dołączono konieczność uznania go za
obszar strategicznej interwencji. W wyniku różnych badań,
danych statystycznych okazało się, że w ostatnich latach
pogłębiły się różnice miedzy
powiatami w województwie
pomorskim. Mimo dużych
zmian w powiecie sztumskim
wskaźniki społeczne, gospodarcze i ekonomiczne są nadal
dużo niższe niż średnie w województwie.
Zdaniem
samorządowców wymaga to szczególnego
wsparcia przez władze województwa w latach 2014-2020,
aby w sposób bardziej zdecydowany i odczuwalny poprawić jakość życia w powiecie sztumskim. Skoro otrzymujemy duże wsparcie z Unii
Europejskiej dla polskich regionów, bo są one słabsze od
średniej europejskiej, to również te zasady, czyli polityka
spójności, powinny obowiązywać w ramach województwa. - Nie może być tak, że
w obecnym rozdaniu pieniędzy z Unii Europejskiej największe wsparcie dostało Trójmiasto, Kaszuby i samorządy nadmorskie. Teraz te dysproporcje trzeba wyrównać –
twierdzi burmistrz Sztumu.

Kto raz przyjaźni poznał
moc, nie będzie trwonił słów.
Przy innym ogniu, w inną noc
do zobaczenia znów…
My, instruktorzy Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Sztumie, z głębokim
smutkiem pożegnaliśmy naszą druhnę, harcmistrz Krystynę Jankowską. Odeszła
od nas 1 stycznia 2012 roku.
Wspaniała
komendantka hufca, która w latach siedemdziesiątych
ubiegłego
już wieku, stworzyła na naszej
Sztumskiej Ziemi wspaniałą
organizację zuchów i harcerzy. Nauczyła nas - instruktorów pracy i poświecenia dla
dobra wszystkich dzieci. Również tych z Nieprzetartego
Szlaku, dla których poświęciła
swoje późniejsze zawodowe
życie. Zorganizowała mnóstwo obozów letnich, zimowych i wspaniałych Nieobozowych Akcji Letnich, m.in.
w naszym parku nad jeziorem. I wiele, wiele innych spotkań i imprez…
Przeszła wszystkie szczeble w organizacji od drużynowej po komendanta hufca
i wszystkie stopnie instruktorskie - od przewodnika, podharcmistrza, harcmistrza po
stopień honorowy nadany
przez Naczelnika ZHP, Harcmistrza Polski Ludowej.
Za swoją ciężką pracę, pełną nieznanego dziś poświęcenia, otrzymała m.in. Złoty Krzyż Zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego.
I choć ostatnie 35 lat poświęciła swojemu innemu dziecku, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Uśnicach, dziękujemy
za wszystko co dla nas zrobiła.
A zrobiłaś tak dużo, o czym
pamiętamy i nie zapomnimy.
Do zobaczenia na Harcerskim
Szlaku, Krysiu!
Zuchy, harcerze i instruktorzy hufca Sztum
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Nie tylko Bulwar Zamkowy

Bardzo szybko minął 2011 rok. Wynika to nie tylko z ogólnego przyspieszenia tempa życia, ale też zakresu prac, jakie
wykonywał samorząd, niepozwalających na chwilę wytchnienia. Nie był to rok w jakiś sposób efektowny, ale na pewno
efektowny i pracowity.
Planując pracę samorządu nie nastawiam się na fajerwerki, ale skupiam się na konkretnych, ważnych dla mieszkańców
przedsięwzięciach, aby odczuwalna była poprawa warunków
życia. W minionym roku szczególnie ważna była realizacja projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Wszyscy
pracownicy samorządowi starają się maksymalnie wykorzystać te nasze przysłowiowe pięć minut, bo przyszłość UE rysuje się bardzo niepewnie i nie wiadomo, jakie będą możliwości
pozyskania środków z Unii na lata 2014-2020.
Najważniejsze były inwestycje związane z rewitalizacją centrum Sztumu i Bulwaru Zamkowego nad Jeziorem Sztumskim.
Cieszę się bardzo, że oddany do użytku bulwar ze zmodernizowaną plażą, nowymi placami zabaw, wieloma ciekawymi miejscami do odpoczynku już cieszy mieszkańców i naszych gości, o czym świadczą dosłownie tłumy w sezonie letnim. Naszą plażą na pewno można uznać za najlepszą w tej części województwa.
Zbliżają się do końca prace w centrum Sztumu. Bardzo
uciążliwe dla wszystkich, a szczególnie dla mieszkańców tej
części miasta i prowadzących tam działalność gospodarczą.
Wysłuchałem wiele uzasadnionych skarg z tego powodu. Mogę tylko za kłopoty przeprosić, ale też konsultując z mieszkańcami projekt, rozpoczynając te inwestycje, mieliśmy świadomość niedogodności i uprzedziliśmy o nich. Prace były prowadzone, gdy równolegle toczyło się normalne życie. Mam jednak nadzieję, ze radość z powodu zmiany wizerunku naszego
miasta pozwoli zapomnieć o tym, co doskwierało.
Przeprowadzenie tych dwóch największych inwestycji to
sukces wszystkich mieszkańców, gdyż wspierali starania
gminy o pozyskanie na ten cel pieniędzy z Unii Europejskiej.
Bardzo duże znaczenie dla samorządu i mieszkańców miały projekty edukacyjne. To dla mnie osobiście sprawa niezwykle ważna, aby zadbać o jak najlepszy poziom edukacji młodych mieszkańców naszej gminy, a młodym rodzinom pomóc
w opiece nad dziećmi. Dzięki staraniom pracowników oświaty pozyskano 2,3 mln zł na kontynuację zajęć pozalekcyjnych
w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz utworzenie 5 oddziałów przedszkolnych na terenach wiejskich. O prawie 150
zwiększyła się więc liczba przedszkolaków. W 2011 roku bardzo poprawiły się wyniki z testów kompetencji w naszych
szkołach podstawowych i gimnazjach.
W trosce o dobrą edukację dla dzieci gmina musiała też
podjąć trudną decyzję o zamknięciu szkoły w Piekle, w której
nauka - ze względu na małą liczbę dzieci - odbywała się w klasach łączonych.
Bardzo pozytywny i ważny dla nas jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Świadczą o tym działalność i osiągnięcia władz soleckich, klubów sportowych, stowarzyszeń społecznych, kulturalnych, historycznych, strażackich. Dzięki tym
społecznym liderom wiele dobrego dla mieszkańców działo
się w 2011 roku, a wielu z nich też pozyskało środki z Unii Europejskiej.
Mimo wielkich obaw o stan gospodarki, skutki kryzysu,
rozwijały się nasze lokalne firmy. Na przykład firma meblowa Elita modernizuje swoje hale też dzięki środkom z Unii Europejskiej i w 2016 roku chce stać się największą fabryką me-

bli łazienkowych Polsce. To wróży kolejne inwestycje i miejsca
pracy. Rozpoczęła się też modernizacja firmy Sonac w Uśnicach, która już niedługo stanie się największym tego typu zakładem w Europie Środkowo-Wschodniej.
W Specjalnej Strefie Ekonomicznej sprzedano dwie działki inwestycyjne. Lada moment zakład gazowniczy zacznie budować gazociąg do strefy. Władze PSSE poinformowały gminę, że dzięki temu palarnia kawy ma być wybudowana w 2012
roku.
Poprawiła się też sytuacja na rynku mieszkaniowym. Spółdzielni Renawa zgodnie z porozumieniem z gminą wybudowała drugi blok dla 70 rodzin przy ul. Spokojnej.
Mimo tych różnych oznak rozwoju i poprawy sytuacji jest
jeszcze wiele różnych potrzeb mieszkańców i do końca nierozwiązanych problemów. Wieloma z nich gmina się zajmie. Mamy nadzieję, że odpowiednia polityka rządu, władz wojewódzkich, powiatowych również do tego się przyczyni.
W 2012 roku będzie kontynuowany duży wysiłek inwestycyjny gminy. Już początek roku przyniósł bardzo dobrą
wiadomość. Dzięki zespołowej pracy urzędników pozyskaliśmy 1,3 mln zł z Unii na budowę trzeciego etapu kanalizacji na
Sztumskim Polu, m.in. dla fabryk Elita i Fila.
Gmina pracuje nad wieloma dokumentacjami, przygotowując kolejne inwestycje. Czeka nas ogrom pracy i mam nadzieję, że wsparcie z Unii Europejskiej i budżetu regionu pozwoli nam na ich zrealizowanie. Gmina ma stabilną sytuację finansową, dzięki czemu będzie mogła bezpiecznie dla bieżących zadań współfinansować i realizować.
Wielką niewidomą, która może wpłynąć negatywnie na
nasze plany, pozostaje sytuacja finansów naszego państwa
i związane z tym cięcia, które może przeprowadzić rząd. Samorządowcy obawiają się, że rząd może próbować przerzucać
na samorządy nowe zadania bez zapewnienia odpowiednich
środków lub obniżyć finansowanie już przekazanych zadań.
Wielką niewiadomą jest też skala skutków kryzysu gospodarczego w Europie i na świecie, które mogą negatywnie wpłynąć
na polską gospodarkę, a więc i nie daj Boże, również na ziemi
sztumskiej. Ta właśnie niepewność - oby się okazała dmuchaniem na zimne - jest największym zagrożeniem dla naszych
planów.
Burmistrz Leszek Tabor

WWW.SZTUM.PL • STYCZEŃ 2012

5

Fontanna w centrum miasta

Miniony rok okazał się bardzo owocny pod względem realizowanych na terenie gminy projektów. Niektóre z nich są
wieloletnie i bliskie zakończenia.
Po bulwarze i plaży przyszła kolej
na odnowienie centrum Sztumu. W minionym roku rozpoczęły się roboty budowlane na placu Wolności realizowane
w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na
Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu”.
Przebudowywana jest infrastruktura
techniczna oraz drogowa, wyremontowany został dach kościoła ewangelickiego oraz, podobnie jak w przypadku bulwaru, wybudowano system monitoringu wizyjnego.
W roku 2012 planuje się wybudowanie fontanny, zegara czterostronnego
i zdroju ulicznego. W ramach promocji
projektu wydany zostanie album „Wczoraj i dziś” ukazujący zmiany, jakie przeszedł Sztum na przestrzeni lat.
W ramach projektu „Podniesienie
atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku atrakcjami turystycznymi powiatów
malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego” w tym roku planuje się oznakować całą trasę rowerową (na terenie
siedmiu gmin zaangażowanych w projekt – partnerów projektu) oraz wydać
folder i mapę promujących poprawę wizerunku turystycznego regionu.
W tym roku gmina nie zamierza
zwalniać tempa, jeśli chodzi o realizację
unijnych projektów. Otrzymaliśmy decyzję o dofinansowaniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla części Sztumskiego Pola (III etap). Mieszkańców Postolina
czeka remont centrum wsi, a w Nowej
Wsi zakończyła się właśnie budowa sieci wodociągowej.

Infomaty i fosa

Sztum wzbogaci się o dwa infomaty, które wejdą w skład Interaktywnego
Systemu Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego – największego
w Polsce systemu informacji turystycznej.
W styczniu złożony został wniosek
o dofinansowanie projektu rewitalizacji terenów fosy średniowiecznego
miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami. Ponadto trwają prace
nad projektem, którego celem jest realizacja wspólnego projektu transgranicz-

nego, w którym udział wezmą gminy
będące członkami Stowarzyszenia Gmin
RP Euroregion Bałtyk takie jak: Kętrzyn,
Braniewo, Elbląg, Lębork, Ostróda i inne oraz gminy z Obwodu Kaliningradzkiego.
Na decyzję o przyznaniu dofinansowania czeka kilka mniejszych projektów,
których celem jest aktywizacja mieszkańców gminy Sztum poprzez m.in.
wspólne gotowanie, haftowanie czy rękodzieło. Gmina nie zapomina także
o najmłodszych, dla których stara się
pozyskać środki na doposażenie świetlic
wiejskich, organizację zajęć podczas ferii zimowych jak również aktywne spędzanie wakacji.

Goście z różnych stron

W minionym roku gościliśmy podczas Dni Ziemi Sztumskiej delegacje
z Rosji oraz Francji. Nasi maratończycy z kolei wzięli udział w październikowym maratonie w Val de Reuil. Odwiedziliśmy również partnerskie miasto Ritterhude podczas święta miasta oraz Polessk w Obwodzie Kaliningradzkim.
Tegoroczna współpraca zapowiada się równie aktywnie, udało się bowiem pozyskać środki na organizację
spotkania mieszkańców miast partnerskich pn. „Bieg Solidarności, czyli razem
do wspólnego celu”. Spotkanie stanowić
będzie podsumowanie obchodów rocznicowych podpisania umów partnerskich pomiędzy Sztumem a Val de Reuil z Francji i Ritterhude z Niemiec. W ramach spotkania Sztum gościł będzie blisko 120 gości z zagranicy. Planujemy
wówczas podpisanie umowy partnerstwa z litewskim miastem Kupiskis.
Gmina od wielu lat współpracuje
z organizacjami pozarządowymi oraz
stowarzyszeniami działającymi na jej terenie. Corocznie przyznaje dotacje na
realizację działań pożytku publicznego.
Wspiera także sportowców i kluby spor-

towe. Nie zapomina również o aktywnych paniach z terenu naszej gminy, dla
których organizuje aktywizujące spotkania, wyjazdy i warsztaty. Gmina dba
również o zdrowie, organizując cykliczne badania mamograficzne i diabetologiczne.
Ewa Ruczyńska

Stadion w planach

Przystąpiliśmy do opracowania dokumentacji na przebudowę stadionu
miejskiego w Sztumie, licząc na wsparcie dla tej inwestycji przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Obiekt ten ma
służyć zarówno piłkarzom, jak i lekkoatletom.
Uzyskaliśmy decyzję pozwolenie na
budowę oraz dokumentację na rewitalizację terenu fosy średniowiecznego
miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami. To projekt realizowany
w partnerstwie z parafią św. Anny, która zainteresowana jest remontem fragmentu muru przy kościele. Zakres prac
gminy Sztum: rewitalizacja miejskiego
muru obronnego przy ul. Osińskiego,
iluminacja fragmentów tego muru oraz
zagospodarowanie fosy – terenu dawnego miasteczka ruchu drogowego oraz
tzw. szachownicy, gdzie stały pawilony
handlowe.
Przystąpiliśmy do zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta
i gminy. To ważne prace, bo poprzednie
studium obowiązywało od 2002 r.
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla centrum Sztum.
Otrzymaliśmy pozytywną opinię
wojewódzkiego konserwatora zabytków w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia Gminnej Ewidencji Zabytków.
Agnieszka Topolewska-Reksa
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Od miasta do sołectw

Jedną z najważniejszych zakończonych inwestycji była - trwająca od października 2009 roku - modernizacja bulwaru nad
Jeziorem Sztumskim, zwanego obecnie Bulwarem Zamkowym.
Nabrał on pięknego wyglądu, a nowa
plaża w okresie wakacji przyciągała nie tylko mieszkańców, ale i gości z okolicznych
miejscowości. Jednocześnie zakończyliśmy instalowanie monitoringu wizyjnego, aby mieszkańcy bezpiecznie czuli się
w czasie spacerów oraz aby zmniejszyć ryzyko dewastacji.
W trakcie budowy analizowaliśmy zagospodarowanie wszystkich sąsiadujących terenów, by mogły tworzyć całość
z odnowionym bulwarem. W ten właśnie
sposób został na nowo urządzony plac zabaw dla dzieci przy boisku. Nowe, kolorowe urządzenia przyciągnęły dzieci i rodziców z całego miasta. Drugim miejscem
jest plac zieleni na końcu Bulwaru Zamkowego przed mostkiem przy torach kolejowych. Teren ten nabrał jednolitego wyglądu i zwiększyła się ilość miejsc wypoczynku. Została zlikwidowana napowietrzna linia energetyczna i stare słupy oświetleniowe przy Władysława IV.

W ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej zostały wykonane: „Budowa terenu rekreacyjnego i boiska do piłki siatkowej-plażowej
przy plaży miejskiej” oraz ścieżka rowerowa z wykorzystaniem trasy leśnej przeciwpożarowej z miejscowości Sztumskie Pole
- Uśnice - Gościszewo wraz z utworzeniem
trzech nowych punktów wypoczynku, które cieszą się wielką popularnością nie tylko
rowerzystów.
W ubiegłym roku zakończono również
inne inwestycje; część z nich rozpoczęto
jeszcze w 2010 roku: to termomodernizacje Zespołu Szkół Czerninie i Urzędu Miasta i Gminy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części Sztumskiego Pola.
Właśnie zakończyliśmy (dużo przed terminem) budowę sieci wodociągowej w Nowej Wsi, na którą uzyskaliśmy dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Wiele inwestycji zostało przygotowanych do realizacji w 2012 r. Przygotowano także inwestycje i pozyskano wsparcie
z Unii Europejskiej dla naszych sołectw: rewitalizację centrum Postolina, Sztumskiej
Wsi, parku w Gościszewie wraz z placem
zabaw dla Węgier, termomodernizację
świetlicy w Czerninie też z placami zabawy w miejscowości Szpitalna Wieś, Cygusy,
Ramzy i Górki. Te inwestycje będą prowadzone w 2012 roku.
Trwają prace nad dokumentacjami
m.in. przebudowy targowiska i hali targowej, na co gmina także planuje pozyskać
środki z Unii Europejskiej; modernizacji
ulic na Osiedlu Parkowym, ulic na osiedlu
za Gimnazjum w Sztumie, chodnika przy
ul. Kwidzyńskiej.
Ewa Zielińska-Wójtowicz

Azbestu mniej na dachach

Był to przełomowy rok w pozyskiwaniu pozabudżetowych źródeł ﬁnansowania zadań związanych z utylizacją azbestowych
pokryć dachowych.
Gmina otrzymała na to ponad 222
tys. złotych. Środki te pochodzą z budżetów Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
To 70 proc kosztów kwalifikowanych
zwracanych podmiotom biorącym udział
w „Programie usuwania azbestu z terenu
miasta i gminy Sztum” w formie dotacji.
Zutylizowanego ok. 11 815 m kw. płyt, to
ok. 17 proc. całkowitej ilości azbestu występującego na naszym terenie.
Wszystkie osoby zainteresowane
uzyskaniem dofinansowania na utylizację azbestowych pokryć dachowych
w roku 2012 i 2013 mogą składać wnioski o udzielenie dotacji. Formularz można pobrać w Biurze Obsługi Interesantów oraz w pokoju 57 i 58 na II piętrze –
Ochrona Środowiska.
Rada Miejska w Sztumie przyjęła
uchwałę nr X/69/2011 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na
finansowanie działań proekologicznych
związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Prócz zadań związa-

nych z utylizacją azbestu reguluje kwestie udzielania dofinansowań w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków.

Elektrośmieci i makulatura

Działając w porozumieniu z firmą EKO
TRADE Ltd., oddział w Korzeniewie, przeprowadzono dwie akcje zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Poddano bezpiecznej utylizacji ok. 6 ton.
Na pewno zostanie po raz kolejny zorganizowana akcja „Drzewko za makulaturę”, która również cieszy się ogromnym
zainteresowaniem. Przewidywany termin
akcji pokrywa się z Dniami Ziemi Sztumskiej.

Fundusz w sołectwie

Rada Miejska w Sztumie wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na lata 2010-12. O jego utworzenie
od kilkunastu lat zabiegali sołtysi, lokalne społeczności oraz radni. Dzięki temu
sołectwa mogą wspierać różne przedsięwzięcia oraz inicjatywy swoich mieszkańców. Takie działania powodują trwałe
ożywienie aktywności lokalnej społeczności.

W roku 2011 wykonano w ramach
funduszu soleckiego następujące zadania: remont dróg gminnych we wsi Zajezierze, Parowy, Kępina, Koniecwałd; remont schodów do świetlicy w Gronajnach; doposażenie świetlic wiejskich
w sprzęt oraz meble w Gronajnach, Pietrzwałdzie; wykonanie dokumentacji
projektowo-technicznych instalacji gazowej wewnętrznej, wykonanie instalacji
gazowej w budynku szatni boiska w Gościszewie; zakup piłkochwytów na boisko
w Gościszewie; zakup i montaż lamp solarnych w sołectwach Nowa Wieś, Barlewice, Koślinka, Sztumskie Pole.

Nasze drogi

Stan dróg na pewno nie nadąża za
rozwojem motoryzacji i daleki jest od
oczekiwań mieszkańców. W ubiegłym roku utwardzono płytami jumbo drogi na
Zajezierzu i Uśnicach, a dzięki współpracy z powiatem w ramach rządowego programu schetynówek wyremontowano ul.
Chełmińską, Słowackiego, Czarnieckiego,
Kościuszki i część Żeromskiego. W tym
zaś - także w wyniku tej współpracy - wyremontowane zostaną ulice: Morawskiego, Koniecpolskiego i Polna.
Bożena Falkowska
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Równy start w przyszłość

Rozpoczęła się realizacja projektu „Równy start w przyszłość” – czyli programy rozwojowe szkół, obejmujące zajęcia
pozalekcyjne dla uczniów z terenu Sztumu oraz Dzierzgonia. Lada dzień na stronach internetowych szkół oraz obu gmin
ukażą się ogłoszenia o naborze uczestników.
Dla gimnazjalistów będą prowadzone zajęcia z fizyki i matematyki - podnoszące wiedzę i umiejętności poprzez
gry, zabawy, rozwiązywanie zadań, samodzielne wykonywanie doświadczeń
i eksperymentów. Towarzyszyć im będą
wyjazdy edukacyjne m.in. na Bałtycki Festiwal Nauki, do przedsiębiorstw, Parku
Naukowo-Technologicznego w Gdańsku
i Centrum Nauk Eksperyment.
Blok
naukowo-techniczny
dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów to dodatkowe zajęcia z przyrody, biologii, geografii, chemii w formie
warsztatów, rajdów, wycieczek (badanie, fotografowanie zjawisk przyrodniczych, lokalizowanie pomników przyrody, wykonywanie doświadczeń) i wyjazdów edukacyjnych, m.in. na Bałtycki Festiwal Nauki i do Centrum Hewelianum.
Kolejnym obszarem jest technologia
informacyjna. Uczniowie doskonalić będą umiejętności wykorzystania programów komputerowych, tworzenia prezentacji, stron internetowych, bezpiecz-

nego wyszukiwania informacji. W ramach zajęć odbędą się wyjazdy edukacyjne m. in . do Radia Gdańsk.
Wreszcie zajęcia językowe z niemieckiego, angielskiego i polskiego. W przypadku języków obcych głównie przez
konwersację, przełamanie barier w mówieniu oraz zapoznanie z kulturą krajów
anglo- i niemieckojęzycznych. Poloniści
poprowadzą zajęcia kształtujące umiejętności literackie i językowe, promujące
czytanie, uczące interpretacji utworów literackich. Zaplanowano wyjazdy edukacyjne m.in. do teatru w Gdyni i w Gdańsku.
Projekt kładzie nacisk na wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych. Stąd
organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów szkół podstawowych klas I-III, a także korekcyjno-kompensacyjnych i zajęć logopedycznych.
W każdym gimnazjum zakłada się powstanie Szkolnego Ośrodka Karier. Miasto i Gmina Sztum ogłosi konkurs na kandydatów na stanowiska: pedagoga, psy-

chologa i doradcy zawodowego – utworzone zostaną trzy stanowiska pracy
w pełnym wymiarze godzin.
Burmistrz Leszek Tabor zaprasza rodziców i uczniów do zapoznania się
z ofertą edukacyjną szkół. - W naszych
szkołach jest tyle różnorodnych darmowych zajęć, że z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Rodzice nie muszą
za nie płacić. Zachęcam do kontaktowania się ze szkołami i wychowawcami, aby
wybrać wspólnie z dzieckiem interesujące warsztaty. Cieszymy się, że udało nam
się pozyskać niemal 2 mln zł na zajęcia
pozalekcyjne. Za tę kwotę przeprowadzimy 11 130 godzin zajęć, zorganizujemy 25 wyjazdów edukacyjnych oraz wyposażymy 10 sal lekcyjnych w nowoczesne multimedialne pomoce dydaktyczne
– dodaje.
Zainteresowanych informujemy, że
wszelkie informacje uzyskają w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie,
nr tel. 55 640 63 27.

Projekt WND-POKL. 09.01.02-22-078/11 pn. Równy start
w przyszłość – czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum
oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek najlepsza inwestycja
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Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
należącej do gminnego zasobu nieruchomości
Miasta i Gminy Sztum,
przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
(regulacja na rzecz dotychczasowego dzierżawcy).
Podstawowe informacje o przedmiocie dzierżawy
Położenie nieruchomości: obręb geodezyjny Biała Góra
Nr działki: 228,248,249
Pow. gruntu: 0,78 ha
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa oznaczona
klasą użytków – R IV b
Sposób zagospodarowania: uprawy rolne
Przeznaczenie: dzierżawa na czas nieokreślony
Wysokość czynszu dzierżawnego (netto): 1,40 q
Terminy wnoszenia opłat czynszu:
I rata do 15.03,
II rata do 15.09 każdego roku
Podstawa prawna: Uchwała Nr XIV/127/2011 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany naliczenia
wysokości czynszu, w przypadku wprowadzenia nowego cennika.
Wykaz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami podlega wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Sztum na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Referacie
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu
Miasta i Gminy Sztum, pokój nr 42 (II piętro) lub telefonicznie 55 640-63-72.
Sztum, 9.01.2012
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Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
należących do gminnego zasobu nieruchomości
Miasta i Gminy Sztum
przeznaczonych do najmu.
Podstawowe informacje o przedmiocie najmu
Miejscowość: Sztum, obr. II
Nr działki: cz. nr 437/5, nr 532/5, nr 464/16
Pow. działki: 2 m kw.
Sposób zagospodarowania: kontener na odzież używaną
o wym. 115 x 116,5 x 191 cm i obj. 2,57 m kw.
Przeznaczenie: najem na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej
Wartość miesięcznego czynszu: 10,00 zł + VAT 23 proc.
Terminy wnoszenia opłat czynszu: Do 15 każdego m-ca
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany naliczenia wysokości czynszu w przypadku wprowadzenia nowego cennika.
Najemca oprócz czynszu opłacać będzie podatki i opłaty lokalne.
Wykaz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami podlega wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Sztum na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta i Gminy Sztum pokój nr 42 (II piętro) lub telefonicznie 55-640-63-72.
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Koncert serc dla Wiktorii

Wiktoria jest uczennicą klasy pierwszej Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej w Czerninie.
Aby miała lepszy kontakt w rówieśnikami i większy komfort nauki, potrzebowała specjalistycznego krzesełka.
Koszt tego sprzętu wynosił 12 tys. zł.
Mama dziewczynki nie mogła sama pokryć tak wielkiego wydatku. Rozpoczęła starania o pozyskanie pieniędzy z różnych źródeł. Brakowało jeszcze 4,3 tys.
zł. Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i samorząd uczniowski, nie zastanawiając się
długo, postanowili zorganizować szereg
akcji, aby zebrać pieniądze na ten cel.
Pod koniec listopada w szkole odbyły się dwie imprezy. Rozgrywano turniej tenisa stołowego, a wpisowe uczestników było przeznaczone na pomoc dla
Wiktorii. Zainteresowanie było bardzo
duże. Gdy tenisiści zmagali się przy stołach, trwał koncert charytatywny. Rozpoczęły go panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Swoimi przyśpiewkami rozbawiły zebranych. Pozazdrościć paniom tylu
pomysłów i werwy.
Dzieci z przedszkola i młodsi uczniowie przygotowali programy artystyczne,
zaś starsi uczniowie koncert piosenek.
Nie zabrakło grupy flażolecistów. Występy przeplatane były licytacją: obrazów wykonanych przez uczniów, tortów
upieczonych przez panie nauczycielki oraz piaskownicy podarowanej przez
sponsora. Niektóre dzieła uczniowskie
osiągały zawrotne ceny, nawet 300 złotych. Również torty cieszyły się wielkim

Aby pomóc Wiktorii w jej szkole zorganizowano imprezy charytatywne.

zainteresowanie. Ten w kształcie boiska
piłkarskiego z drużynami został wylicytowany za 250 złotych. Panie kucharki przygotowały żurek i podgrzewały
pierogi podarowane na tę uroczystość
przez panie z KGW, nauczycielki upiekły
ciasta. Goście mogli tego wszystkiego
zakosztować, w zamian za datki.
Na grudniowej sesji grupa gimnazjalistów z Czernina zbierała 605 zł wśród

sztumskich radnych, sołtysów i zaproszonych gości.
- Chcemy jeszcze kupić Wiktorii laptop, aby poprawić jej komfort nauki –
mówi Bożena Andrzejewska, dyrektor
Zespołu Szkół w Czerninie. – Pod koniec
stycznia zorganizujemy zbiórkę makulatury na ten cel.

Kto gdzie odśnieża?

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie przypomina, że za zimowe utrzymanie dróg odpowiadają ich zarządcy.
Droga krajowa nr 55

– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: odcinek
Malbork – Sztum (Rondo na Przedzamczu) - Obwód Drogowy
Malbork, tel. 55 272-20-48; odcinek Sztum (Rondo na Przedzamczu – Kwidzyn), Obwód Drogowy Kwidzyn,
tel. 55 279-26-58

łajki Pomorskie; Postolin – Ramzy Małe – Sadłuki – Dąbrówka Pruska; Sztum (ul. Barczewskiego) – Kalwa; ulice w Sztumie:
Żeromskiego, Polna, Kościuszki, Reja, Lipowa, Morawskiego,
Chełmińska, Słowackiego, Nowowiejskiego, Czarnieckiego,
Koniecpolskiego, Królowej Jadwigi, Kopernika, Skłodowskiej,
Paderewskiego, Kalkszteina, Konopnickiej, Chopina.

Drogi wojewódzkie

Drogi wewnątrzosiedlowe

– Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Rejon w Sztumie, tel. 55 277-24-83 i 55-277-56-05: Sztum – Tropy Sztumskie; Górki – Prabuty, ul. Kasprowicza w Sztumie; Biała Góra –
Sztum; Piekło – Jarzębina; Sztumska Wieś – Ryjewo.

Drogi powiatowe

– Starostwo Powiatowe w Sztumie, tel. 55-267-74-51: Sztum
– Koślinka – Dąbrówka Malborska (ul. Kochanowskiego); Malbork – Gronajny – Koniecwałd; dojazd do przystanku PKP Gościszewo od drogi krajowej nr 55; Gościszewo – skrzyżowanie z
drogą wojewódzką Nr 603 (Benowo); Sztumskie Pole – Uśnice;
Piekło – Miłoradz; dojazd do przystanku PKP Sztumska Wieś od
drogi; Sztum (ul. Domańskiego) – Postolin – Watkowice; Postolin – Pułkowice – Klecewko; Polaszki – Michorowo – Miko-

– Spółdzielnia Mieszkaniowa Nad Jeziorem, tel. 55 277-2269: osiedla: Sierakowskich, Nad Jeziorem, Różane, Mickiewicza, Reja.

Drogi gminne

– za zimowe utrzymanie wszystkich pozostałych dróg odpowiada Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Sztumie – tel. 55 277 2214.
Ustawowy obowiązek pozbywania się lodu, śniegu, błota
i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości zobowiązani są ich właściciele (współwłaściciele,
użytkownicy wieczyści, oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, etc).

WWW.SZTUM.PL • STYCZEŃ 2012

9

Znani i zapomniani z ziemi sztumskiej

O losach Zajezierza przez trzy pokolenia decydowali Donimirscy, a utarło się nazywać ich dworek... Żeromskiego. Dziś
przybliżymy postać Henryka Donimirskiego, który był m.in. posłem do parlamentu niemieckiego z powiatów sztumskiego
i kwidzyńskiego.
Polacy kilkakrotnie obierali jego kandydaturę w wyborach na posła, ale bez
powodzenia. Przegrywał z wysuwanym
przez stronę niemiecką Maxem Wesselem, wieloletnim starostą sztumskim.
W 1892 roku Wessel otrzymał prezydenturę policji w Gdańsku i musiały się odbyć wybory uzupełniające. Henryk Donimirski zgodził się w nich wystartować,
choć po długich namowach. Może miał
dość porażek, a może chciał bardziej poświęcić się sprawom rodzinnym – będąc
wdowcem pod koniec 1890 roku ożenił
się z Magdaleną Sas-Jaworską - trudno
powiedzieć. W każdym razie wystartował do wyścigu po mandat. Aby zostać
wybranym musiał zdobyć nie tylko polskie głosy, ale i katolików niemieckich.
Jego kontrkandydatami byli niekatolicy
(wśród nich ponownie Wessel).
Na polskim wiecu przedwyborczym
w Trzcianie: „Główne motywa naszego kandydata były: potrzeba wolności
naszego Kościoła – powrót zakonów –
uczenie naszej młodzieży w szkole języka polskiego – za reformą nowego projektu wojskowego i przeciwko zmniejszaniu cła na zboże zagraniczne – a końcu o niezbędnych potrzebach wykorzenienia zaczynającego się objawiać
socyalizmu” - pisała „Gazeta Toruńska”.
A po sukcesie krótko potem: „Pisma niemieckie nie mogą się uspokoić po wyborze Polaka w sztumskich i kwidzyńskim
powiecie”. Bo też ostatnim stąd obranym
polskim posłem był wcześniej Teodor
Donimirski z Buchwałdu (1872), a potem jeszcze Adam Sierakowski z Waplewa, ale startujący z okręgu starogardzko-kościerskiego.

podczas natarcia kapitana von Puttkamera. Sam został dwukrotnie ranny - kulą w nogę i odłamkiem granatu w rękę.
Nie odciął się od udziału w powstaniu
styczniowym. „Nie żałuje tego – streszcza dalej pismo gazeta - że jako młodzieniec walczył w r. 1863 za braci swoich
ciężko uciskanych, którą to walkę najpoważniejsi mężowi podówczas pochwalali, a która dla dobrej sprawy zapałem
przejętego młodzieńca w oczach ludzi
szlachetnych na sztych nie wystawia.”
Tak oto dość okrężną drogą wróciliśmy do czasów młodości Donimirskiego. Kształcił się z gimnazjum w Chełmnie, gdzie należał do tajnej organizacji filomackiej. Jako dziewiętnastolatek wziął
udział w powstaniu styczniowym, podobnie jak jego brat stryjeczny Edward
z Buchwałdu (Bukowa).
Ożenił się z kuzynką – Bogumiłą Donimirską z Czernina. Ich syn August
przejdzie drogę od kapitana pruskiej armii do pułkownika Wojska Polskiego.

Sprawa honoru

Część prasy niemieckiej nie szczędziła złośliwości. Okazją było zdarzenie w Tczewie. Na spotkaniu konserwatystów w Tczewie jeden z uczestników życzliwie zauważył, iż nowy poseł
był oficerem pruskim. Na to ktoś dodał
uszczypliwie: i oficerem polskim w 1863
roku. Ten fakt miał go mocno kompromitować. Henryk Donimirski napisał do
„Geselligera” wyjaśnienie, że nigdy nie
był oficerem pruskim. „Torunianka” przytacza tłumaczenie tej repliki. Poseł wyjaśniał, że jako podoficer brał udział w bitwie pod Metzem 14 sierpnia 1870 r.
Przejął wówczas obowiązki poległego

Henryk Donimirski (1844-1918). Ze zbiorów
dra inż. Stanisława Donimirskiego

Konie znane w okolicy

Majątkiem zajezierskim przez kilka lat zawiadywał Julian Czarliński, mąż
najstarszej siostry Henryka – Anny. Potem stery przejął Henryk i dawał sobie
dobrze radę w niełatwych czasach. Jego
hodowle krów mlecznych i koni były szeroko znane nie tylko w okolicy. W 1892
roku nagrodzono je medalami na wystawie zwierząt w Królewcu. Mleko z obory
w Zajezierzu wykorzystywała mleczarnia w Sztumie, której udziałowcem był

Donimirski. Należał też do sztumskiego Kółka Rolniczego, przez co naraził się
polskiej prasie, bo było niemieckie. Na
prezesa jednak nie dał się wybrać.
Wielką pasją pana Henryka były konie. Urządzał wyścigi, ale nie tylko dla
rozrywki, ale także po to, by promować
swoje wierzchowce. W prasowej notatce z września 1884 roku czytamy, że na
zawody przybyło kilkaset osób z okolicy i kilkadziesiąt powozów. Dwukrotnie
wygrywały konie ze stadniny zajezierskiej - klacz angielska Eliza i w kategorii trzylatków Aurora. Dodać trzeba, że
gdy przychodziła potrzeba podstawienia karety z pięknymi końmi - gdy chodziło o wysokich dostojników, np. biskupa – zwracano się właśnie do Donimirskiego. W Zajezierzu organizowano także targi remontowe, czyli zakupy wierzchowców na potrzeby armii. Działała tu
także ochotnicza straż pożarna.
Obraz byłby niepełny, gdyby nie
wspomnieć o tym, że Donimirski był długoletnim wójtem, posłem powiatowym,
radcą ziemstwa. Jego nazwisko znajdujemy przy okazji różnych zbiórek: na stypendium im. dr. Łożyńskiego (dyrektora
gimnazjum z Chełmnie), na głodem dotkniętych Ślązaków, polskich wygnańców z Prus, etc.
I jeszcze jednak rzecz, która umknąć
nie może. Za sprawą obu małżonek bardzo zaangażował się w organizowanie polskich przedstawień amatorskich.
W 1901 roku odnotowuje „Gazeta Toruńska” występy w Sztumie i Starym Targu.
Jak czytamy, to Magdalena i Henryk Donimirscy zachęcili do grania grono młodzieży. W lutym wystawiono jednoaktówki - „Bilecik miłosny” Władysława Bałuckiego i „Consilium facultatis” Jana
Aleksandra Fredry. W listopadzie amatorzy pokazali komedię w dwóch aktach
„10 000 marek” Piotra Kołodzieja i „Wesele na Prądniku” - obrazek ludowy ze
śpiewami i tańcem w dwóch odsłonach
Aleksandra Ładnowskiego.
Kiedy jeździmy po Zajezierzu warto
pamiętać, że to za jego sprawą przekonano wysoką górę, aby droga była bardziej przejezdna, zwłaszcza zimą.
Henryk Domimirski spoczął w grobie
rodzinnym na przykościelnym cmentarzu w Sztumie.
Janusz Ryszkowski
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Zajęcia regionalne w Akademii Malucha

Od listopada ub. roku w Bibliotece Miejskiej w Sztumie trwają zajęcia dla dzieci 3-4 letnich w ramach projektu „Akademia
Malucha II” – zajęcia ogólnorozwojowe z elementami edukacji regionalnej dla dzieci z terenu gminy Sztum.
Projekt realizowany przez Sztumskie Towarzystwo Oświatowe w ramach programu Leader. - Realizowaliśmy podobny
projekt w pierwszej połowie 2011 roku, a ponieważ cieszył się
on dużym zainteresowaniem postanowiliśmy pozyskać środki finansowe na kontynuację działań - informuje Dariusz Szewczak, prezes stowarzyszenia.
Dzięki dofinansowaniu udział dzieci w zajęciach jest nieodpłatny. - Sztumskie Towarzystwo Oświatowe zapewnia również bezpłatne materiały plastyczne i piśmiennicze - dodaje
Agnieszka Jabłońska – prowadząca zajęcia.
Do Akademii uczęszcza obecnie 20 dzieci. Rodzice przyprowadzają swoje pociechy dwa razy w tygodniu na 3 godziny. W programie zajęć znajdują się warsztaty muzyczne, plastyczne, gry i zabawy ruchowe, a także zajęcia ekologiczne
i z edukacji regionalnej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Odkrywanie świata poza domem

W siedzibie sztumskiego koła powiatowego Polskiego Związku Niewidomych utworzono jedno z sześciu w Pomorskiem
centrów, w którym jest realizowany program „Ciekawi świata”.
- Jego realizacja trwa od kwietnia ub. roku do końca lutego – informuje Elżbieta Gumienna, prezes koła. - Uczestniczy
w nim 31 osób z terenu Żuław i Powiśla.
Celem projektu jest wyrównywanie szans życiowych niezatrudnionych osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie dostępności do informacji, rehabilitacji społecznej i zawodowej. Uczestnicy wzięli udział m.in. w szkoleniu komputerowym, poznali podstawy przedsiębiorczości, skutecznego komunikowania się, asertywności. Ważne było, aby każdy miał
po zajęciach wytyczoną indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego, w zależności od posiadanych już umiejętności i stanu zdrowia. Program ten jest dofinansowany z pieniędzy unijnych.
Jednym z ważnych zadań koła jest dotarcie do osób dotkniętych inwalidztwem. Brak bądź poważne osłabienie wzroku powoduje trudności w orientacji przestrzennej i poruszaniu się, poznawaniu rzeczywistości oraz zjawisk, wykonywaniu czynności dnia codziennego. Wpływa to na sferę emocjonalną i sposób funkcjonowania w społeczeństwie. Wiele osób
niepełnosprawnych nie opuszcza swoich domów, zaczyna izolować się od świata.
- Wyrwanie z tego zaklętego kręgu jest czasem bardzo
trudne – nie kryje pani Elżbieta. – Ale ludzie się przełamują, za-

czynają coraz lepiej funkcjonować w swoim otoczeniu. Korzystają z różnego sprzętu ułatwiającego życie osobie niewidomej lub niedowidzącej – od „przypominaczy” i lup po specjalne programy komputerowe.
Ważne dla członków koła są spotkania integracyjne, wycieczki.
- Chciałabym podziękować wszystkim, którzy w różnej formie wspierają naszą działalności - dodaje pani Elżbieta.
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Asystenta będzie brakowało

Od lutego do grudnia 2011 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie realizował kolejną edycję
projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum WCZORAJ DZIŚ JUTRO”,
współﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Założenia zaplanowane we wniosku
o dofinansowanie oraz w harmonogramie projektu zostały zrealizowane. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców
miasta i gminy Sztum, m.in. przez zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej uczestników projektu. Były to osoby
w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze wsparcia MGOPS w Sztumie,
niepracujące, w tym osoby niepełnosprawne, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
12 uczestników (10 kobiet, 2 mężczyzn) odbyło m.in. specjalistyczne badania, zajęcia z psychologiem, doradcą
zawodowym oraz kursy zawodowe.
6 osób (5 kobiet, 1 mężczyzna) wraz
z rodzinami zostało objętych wsparciem
asystenta rodziny i terapią psychospołeczną. Miały one również zajęcia z doradcą zawodowym i wraz z rodzinami
wzięły udział w wyjazdach „Szkoła dla
rodziców”. W czerwcu do Gospodarstwa
Agroturystycznego Gałkowo w Stegnie,
we wrześniu do Stadniny Koni w Kolanie
(niedaleko Szymbarku).
Te działania pozwoliły naszym klientom i ich rodzinom na zdobycie nowych
umiejętności oraz dały im szansę na pozbycie się niepewności, radzenie sobie
ze stresem. Dzięki zajęciom z doradcą
zawodowym uczestnicy lepiej poznali
swoje kompetencje i nauczyli się jak rozmawiać z pracodawcą. Rodziny objęte
wsparciem asystenta jednoznacznie doceniły jego pomoc w codziennym życiu.
Jak mówią: „Cztery miesiące to za krótko, z pewnością będzie im go brakować,
bo przyzwyczaili się do jego wizyt i działań, które mimo początkowych wątpliwości okazały się skuteczne”.

Kursy zawodowe znalazły się także w nowym projekcie sztumskiego MGOPS

Wszyscy uczestnicy projektu wiedzą, że zawsze mogą liczyć na wsparcie swojego pracownika socjalnego oraz
że mimo zakończenia realizacji projektu
w tym roku – nie zostają sami.
W latach 2012 – 2013 MGOPS zamierza objąć projektem ok. 26 osób. Podobnie jak do tej pory planuje się zorganizować kursy zawodowe (w tym być może
prawa jazdy), wsparcie asystenta rodziny i terapię psychospołeczną. Nowym
działaniem ma być Program Aktywności
Lokalnej, skierowany do konkretnej grupy mieszkańców, którzy mają m.in. trudności opiekuńczo-wychowawcze i/lub

do rodzin np. niepełnych, w kryzysie. Zakłada się również udział osób niepełnosprawnych.
Niebawem rozpocznie się rekrutacja.
MGOPS zaprasza do udziału w projekcie.
Uczestnikami mogą zostać osoby, które korzystają ze wsparcia MGOPS oraz
są w wieku 15-64, bezrobotne, niepełnosprawne, bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
Więcej na temat projektu można
się dowiedzieć w MGOPS w Sztumie,
ul. Mickiewicza 39 lub na stronie www.
mgopssztum.pl.

Podziękowania dla wolontariuszy

Z okazji przypadającego 5 grudnia Międzynarodowego Dnia Wolontariusza oraz
w nawiązaniu do trwającego Europejskiego Roku Wolontariatu burmistrz Leszek
Tabor oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sztumie Sylwia Mackiewicz złożyli na ręce wolontariuszy i ich opiekunów serdeczne podziękowania za bezinteresowną pomoc na rzecz innych.
15 grudnia odbyła się uroczysta Gala Wolontariusza, podczas której wolontariusze otrzymali podziękowania i figurki aniołów jako symbolu dobrego duszka wspierającego potrzebujących.
Na zakończenie odbył się koncert muzyczny oraz degustacja specjalnie upieczonego dla wolontariuszy tortu.
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Obudź w sobie artystę

Od grudnia ub. roku są prowadzone zajęcia w ramach projektu „Raz, dwa, trzy – zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy
dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum”.
Łącznie utworzono 48 grup dla około 260
uczniów. Zajęcia są całkowicie bezpłatne, ponieważ pozyskano na nie niemal 240 tys. zł.
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Maksymiliana Golisza warsztaty rozwijające zainteresowania plastyczne „Świat barw, pędzla i palety”
prowadzi nauczycielka tej placówki Maria Kalinowska.
- Uczestnicy uczą się rysować i poznają nowe techniki plastyczne - mówi. - Jedną z ciekawszych technik malarskich jest malowanie na wilgotnym papierze. Kartkę z bloku rysunkowego nawilżamy wodą. Na mokrej powierzchni rozlewamy niebieski tusz. Plamy
powinny się zlewać i łączyć ze sobą, tworząc
ciekawe wzory. Aby uzyskać dodatkowe efekty mokrą jeszcze kartkę posypujemy solą kuchenną. Po wyschnięciu mamy przygotowane tło do obrazu ilustrującego zimę. Rysujemy
pastelami w odcieniu tylko niebieskim lub uży- Praca Igi Kęsickiej. Wyraża tęsknotę za prawdziwą zimą?
wamy wszystkich kolorów – zdradza tajniki tej
techniki malarskiej.
W trakcie zajęć uczniowie nabywają nie tylko podstawową wiedzę z zakresu malarstwa, ale również realizują swoje pasje i doskonalą umiejętności. Przygotowali m.in. prace na konkurs plastyczny „W krainie mrozu i śniegu”.

Projekt WND-POKL.09.01.02-22-233/11 pn. Raz, Dwa, Trzy – zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy
dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

Koalicja przeciw przemocy
Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny,
prowadzi do wielu tragedii życiowych, w szczególności,
gdy ofiarami przemocy są dzieci.
W ub. roku burmistrz Sztumu, za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zainicjował stworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Pierwszym krokiem była uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012–2015.
Program był wynikiem współpracy szerokiego grona specjalistów zajmujących się tą problematyką, a jego głównym celem było utworzenie koalicji lokalnej na rzecz przeciwdziałania
przemocy. Przedstawiciele
23 podmiotów działających w tym obszarze wytypowali - na
wniosek burmistrza - swoich przedstawicieli do prac Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie.
Gminny Zespołu Interdyscyplinarny będzie działał następującym składzie: Sylwia Mackiewicz, Małgorzata Kozłowska,

Agnieszka Chmielewska – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zdzisław Juszczak – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sławomir Subocz – Komenda Powiatowa Policji, Marta Głogowska – Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, Jolanta Wasilewska – Szkoła Podstawowa
nr 2, Tomasz Litwin – Gimnazjum nr 1, Ewa Kubacka – Zespół
Szkół w Czerninie, Magdalena Zimińska – Zespół Szkół w Gościszewie, Ewa Jankiewicz – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi,
Marcin Nabojczyk – Zespół Szkół w Sztumie, Monika Borko –
Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, Małgorzata Jurkiewicz – Niepubliczne Przedszkole w Sztumie, Mariola Kuryło
– Publiczne Przedszkole w Sztumie, Aleksandra Wnuk – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach, Iwona Dąbrowska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sztumie,
Alicja Szlagowska – Szpital Polski Sztum NZOZ, Maciej Piłat –
Niepubliczny ZOZ Zdrowie, Grażyna Pietrzak – Niepubliczny
ZOZ Życie, Magdalena Wasiewicz – Sąd Rejonowy w Kwidzynie, Anna Lewandowska – Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Przewlekle Chorym Dar Serca, Katarzyna Słomczyńska – Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych „Agape” Ośrodek w Sztumie.
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Puchar dla Nieopłotowanych

Finał trzeciego świątecznego turnieju halowej piłki nożnej był wewnętrzną sprawą sztumskich drużyn: po rzutach karnych
Nieopłotowani pokonali Mamy Potencjał. W gronie najlepszych zawodników rozgrywek znaleźli się także sztumianie
- Mateusz Tyl i Wojciech Wilmański.
W sztumskiej hali widowiskowo-sportowej 17 i 18 grudnia rywalizowało 25 drużyn, z czego 8 miejscowych. Po
informacjach opublikowanych w najbardziej poczytnym portalu piłkarskim
na Pomorzu przysłano aż 32 zgłoszenia.
Ze względów organizacyjnych nie można było jednak zaprosić wszystkich chętnych.
Turniej otworzył burmistrz Sztumu
Leszek Tabor. Podczas turnieju wolontariusze ze stowarzyszenia Pomoc za Jeden Uśmiech z siedzibą w Subkowach
sprzedawali rękodzieła artystyczne.
Członkowie stowarzyszenie odwiedzają
dzieci na przebywające na oddziałach
onkologicznych. Organizują dla nich teatrzyki, karaoke, zapraszając do udziału znanych artystów. Pierwszego dnia
Sebastian Małkowski, bramkarz Lechii
Gdańsk, kiedyś sztumskiej Olimpii, który
ma na koncie występy w reprezentacji
Polski, przekazał na rzecz stowarzyszenia profesjonalne buty piłkarskie z autografem. Rozgrywki obserwował znany
trener Bogusław Kaczmarek.
Rozgrywki eliminacyjne w 4 grupach
zaczęły już o godz. 8.30 i trwały do godz.
21. Następnego dnia już od 8 do godziny 12.30. Wkrótce potem zaczęły się
mecze w ramach 1/8 finału, do którego
awansowały po cztery najlepsze zespoły z każdej grupy. Finał przewidziany na
godzinę 17.30 i odbył się zaledwie z 15
minutowym poślizgiem.

W ćwierćfinale doszło do dużej niespodzianki. Gedania Gdańsk wyeliminowała po rzutach karnych faworyta Hotel Continental Krynica Morska, który
miał w swych szeregach zawodników
pierwszej ligi futsalu. Potem gdańszczanie w taki sposób przegrali z Mamy
Potencjał Sztum. W finale zmierzyły się
dwie nasze drużyny. Nieopłotowani gracze znani dobrze z występów w Olimpii Sztum. Natomiast Mamy Potencjał
to młoda ekipa Olimpii Sztum wraz z rówieśnikami z innych okolicznych klubów
– ubiegłoroczny zwycięzca. Po bardzo
zaciętym meczu padł wynik 2:2. W rzutach karnych triumfowało doświadczenie nad głodną sukcesu młodością.

- Oprócz pucharów zawodnicy otrzymali wysokiej jakości sprzęt sportowy –
mówi Tomasz Kubacki, organizator turnieju. Patronat honorowy nad imprezą
sprawował marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.
Tabela: 1. Nieopłotowani Sztum,
2. Mamy Potencjał Sztum, 3. Gedania
Gdańsk, 4. LKS Prime Food Brda Przechlewo
Drużyna Fair Play - KMP Gdynia, najlepszy strzelec - Wojciech Wilmański
(Nieopłotowani), bramkarz - Mateusz
Tyl (Mamy Potencjał), technik - Szymon
Czarnotta (LKS Prime Food Brda Przechlewo).

Radość z hali
W nawiązaniu do artykułu, który ukazał się 9.12.2011 w „Dzienniku Bałtyckim” pragnę przedstawić w imieniu społeczności
szkolnej opinię na temat hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Nr 1, im. Jana Pawła II w Sztumie. Użycie zwrotu „feralna
hala” jest naszym zdaniem zupełnie nietrafione.
Powstanie hali sportowej rozwiązało wieloletni problem prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, które przez blisko 40 lat
odbywały się na korytarzach szkolnych. Sytuacja ta była niezwykle niekomfortowa zarówno dla uczniów, jak również dla nauczycieli prowadzących zajęcia z młodzieżą w salach lekcyjnych. Warunki bezpieczeństwa i higieny uczniów pozostawiały wiele do
życzenia. Rodzice oraz uczniowie postulowali budowę odpowiedniego obiektu.
W momencie oddania do użytku hali młodzież uzyskała dostęp do profesjonalnie wyposażonej bazy rekreacyjno – sportowej.
Uczniowie korzystają z niej w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Uzyskanie dostępu do bazy sportowej przez społeczność naszego miasta przynosi wymierne korzyści. Codziennie od godziny 17 do 22 mieszkańcy oraz kluby sportowe (LKS Powiśle, Olimpia, Victoria, Zantyr oraz Ruch Gościszewo) uczestniczą w zorganizowanych zajęciach sportowych. Dużym zainteresowaniem cieszy się również siłownia, wyposażona w sprzęt do ćwiczeń
siłowych i aerobowych. Ponadto bardzo liczna grupa kobiet bierze udział w zajęciach fitness, które prowadzone są codziennie.
Uczestnicy tych zajęć bardzo cenią sobie możliwość korzystania z tej formy rekreacji.
Wielokrotnie Gimnazjum nr 1 było gospodarzem imprez i uroczystości o randze gminnej, powiatowej i wojewódzkiej. Dzięki
odpowiedniej bazie uroczystości te miały stosowną rangę i oprawę oraz pozwalały na przyjęcie dużej liczby gości.
Ponadto obiekt udostępniany jest licznym stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym z terenu powiatu, które organizują spotkania, festyny, rozgrywki sportowe (również o randze ogólnopolskiej). Takie zainteresowanie obiektem świadczy o dużym zapotrzebowaniu środowiska na tego typu imprezy.
Pragnę zauważyć, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem pojawienia się nieprzewidzianych trudności natury technicznej.
Dzięki naszym staraniom są szybko likwidowane i mają znikomy wpływ na ograniczenie użytkowania obiektu.
Dyrektor szkoły - Aldona Ruszkowska
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Mimo trzynastki rekordowe Grand Prix

Tylu zawodników na trasie wokół Jeziora Zajezierskiego jeszcze nie widziano. W grudniowych biegach XIII edycji Zimowego
Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych oraz marszu nordic walking wystartowało łącznie 371 osób.
Bieg główny ukończyło
aż 190 osób (poprzedni rekord zanotowano 15 grudnia 2008 roku – 150 zawodników), w tym 42 mieszkańców
miasta i gminy Sztum oraz
27 biegaczy reprezentujących organizatora - LKS Zantyr Sztum.
Start i metę biegu - po
siedmiu latach przerwy - usytuowano na plaży miejskiej.
Najszybciej dystans 4700 m
pokonał Bartosz Mazerski. To
jego 33 wygrany bieg w dotychczasowej historii Grand
Prix Sztumu i zapewne nie
ostatni. Na drugim miejscu
uplasował się odwieczny rywal Andrzeja Rogiewicza Mateusz Niemczyk ze Starogardu Gdańskiego (medalista mistrzostw Polski), na
trzecim Karol Kaliś. W pierwszej dziesiątce znaleźli się
jeszcze dwaj zawodnicy LKS
Zantyr Sztum: Mariusz Kowalski oraz Tomasz Dębowski. W gronie weteranów wysokie lokaty w swoich kategoriach wiekowych zajęli zawodnicy gospodarzy Mieczysław Dobrenko oraz Bogdan
Cebula, co dobrze rokuje na
przyszłe starty i sukces końcowy w Grand Prix.
W biegu kobiet zwyciężyła Weronika Wójcik ze Sta-

Ogłoszenie

Najszybciej dystans 4700 m – wokół jeziora - pokonał Bartosz Mazerski.

rogardu Gdańskiego, przekraczając linię mety przed
Katarzyną Biryło (Braniewo)
oraz Dorotą Pawłowską (Kurzętnik). Coraz odważniej stają na starcie sztumianki i zawodniczki LKS Zantyr. Magda
Wolf – kwidzynianka w barwach LKS Zantyr Sztum była 10. Jednak to Agnieszka
Klonowska odebrała nagrodę specjalną dla rodowitej
sztumianki. A zadebiutowały jeszcze trzy nasze mieszkanki.
Po biegu grupa elblążan –

Pozwolenie nr PP III.5311.1.2011 wydane przez Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 grudnia 2011 roku.
W dniach 20–24.12.2011na terenie miasta Sztum w supermarkecie Netto, Lidl oraz Sokół za zgodą właścicieli odbyła się zbiórka publiczna na rzecz naszego stowarzyszenia, tzn.
Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Sztum w formie wolnych
datków do puszek kwestarskich. Koszty własne zbiórki wynosiły 156,23 zł (słownie sto pięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia
trzy grosze), które poniosło nasze stowarzyszenie.Ze zbiórki
otrzymano kwotę: 2004,67 (słownie: dwa tysiące cztery złoty
sześćdziesiąt siedem groszy), którą przeznaczono na dofinansowanie Harcerskiej Akcji Letniej.Komenda Hufca ZHP Sztum
oraz kadra i członkowie drużyn harcerskich ACT.es i SŁONIE,
biorących udział w zbiórce publicznej, składają serdeczne podziękowania.
W imieniu Komendy Hufca - skarbnik hm. Jerzy Wesołowski

morsów urządziła sobie kąpiel w wodach jeziora… Nie
znalazła jakoś naśladowców.
Grand Prix Sztumu towarzyszą również marsze Nordic
Walking oraz biegi dla dzieci
i młodzieży. W tej grudniowej
edycji wzięło udział 19 maszerów.
W biegach dzieci i młodzieży bardzo dobrze z zawodników gospodarzy zaprezentowali się chłopcy:
Marcin Kopecki wygrał silnie
obsadzony bieg gimnazjalistów, Rafał Bułaj był piąty. Ja-

rosław Lewowicki zajął drugie miejsce w grupie chłopców rocznik 2001 i mł. oraz
Marcin Kopecki i Wojciech
Pastewski (wszyscy SP 2) –
odpowiednio trzecie i czwarte miejsce w biegu chłopców
rocznika 2000-1999. Wszyscy trenują pod okiem Bartosza Mazerskiego. Najwyżej
z dziewcząt na piątym miejscu uplasowała się Magda
Ciupak (SP 2) w biegu dziewcząt z rocznika 2000-1999.
Drugi bieg zimowego cyklu odbył się 14 stycznia.
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Stypendyści burmistrza

W sztumskim zamku uroczyście wręczono stypendia Burmistrza Miasta I Gminy Sztum. Uczniowie zostali zaproszeni ze
swoimi rodzicami.
- Nagradzamy nie tylko uczniów, którzy świetnie się uczą,
wygrywają konkursy przedmiotowe, mają osiągnięcia artystyczne i sportowe, ale także wyróżniają się w pracach na rzecz
innych – powiedział burmistrz Leszek Tabor.
Akty przyznania stypendiów wręczali Waldemar Fierek, wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy, burmistrz Leszek Tabor i Alicja Podlewska, wiceburmistrz.
Otrzymali je: Alicja Bogdańska i Paulina Sigowska – tegoroczne absolwentki Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie; Dawid Rutkowski, uczeń Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Rodziny Donimirskich w Czerninie,
Weronika Bogucka, Damian Bojanowski, Jakub Łazar, Mateusz Nieścier, Szymon Niewdana, Weronika Olszewska, Klara
Omieczyńska, Michał Przybyszewski, Julia Tomasiak - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie; Edyta Klekowiecka,
Michał Sztandarski, Aleksandra Tomczyk - uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 2 w Czerninie; Maciej Dąbrowski, Zuzanna Domrzalska, Anita Kaszuba,
Katarzyna Litwin, Dominika Łaskarzewska, Michalina Nenczak,
Karolina Pluta, Patrycja Rozwadowska, Marta Winkiel, Marta
Zarańska i Marek Zarański - uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie.

Kto tam?
Wnuczek i wnuczka.
Do kogo?
Do babci i dziadka
niosą kwiaty z przedszkola
i ptaszek siedzi w kwiatkach.
Ten ptaszek to kukułka.
Kukułka zaraz wykuka,
ile całusów dostaną
dziadkowie od wnuczki i wnuka.
(Wanda Chotomska)
Wszystkim Babciom i Dziadkom
najlepsze życzenia składają także
Przewodniczący Rady Miasta Czesław Oleksiak
Burmistrz Sztumu Leszek Tabor z radnymi.
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Plac Wolności w obiektywie Wacława Bieleckiego
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