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Sześciolatki poszły do szkoły
W „dwójce” zorganizowano 28 marca Dzień Otwarty dla sześciolatków,
ich rodziców i wychowawców przedszkoli.

Kino w okularach
Senator Andrzej Grzyb nie krył zaskoczenia, gdy zobaczył, że w Sztumskim Centrum Kultury działa kino i spore grono widzów czekających na rozpoczęcie projekcji. Właśnie tego dnia był
zaproszony do Starogardu Gdańskiego
na ostatni seans filmowy. . .
Od kilku miesięcy nasze kino znowu
jest czynne, a wyświetlane obrazy cieszą się dobrą frekwencją. Sztumscy radni zdecydowali, że skoro jest takie zapotrzebowanie, to trzeba pójść o krok dalej – tak, aby można było oglądać filmy
w formacie 3D, dające wrażenie głębi.
Zgodzili się na to, by samorząd sfinansował zakup aparatury do kina cyfrowego.
Pierwszy seans odbył się 10 maja.
To na pewno data przełomowa, tak jak
1936 rok, gdy w Sztumie pojawiło się kino dźwiękowe.

Unia z niewiadomymi
Uśmiechy dzieci mówią same za siebie. Podobało się. . .

Dzieci zostały pasowane na uczniów
i zapisane do klas od I a do I d. Poznały
nowych wychowawców, zwiedziły szkołę. Do ich wyłącznej dyspozycji były sale lekcyjne, sala gimnastyczna, biblioteka. Sześciolatki ćwiczyły na zajęciach
wychowania fizycznego, pracowały przy
komputerach, poznały bibliotekę i bawiły się na Ulicy Klas Pierwszych.
Rodzice spotkali się z wicedyrektorem szkoły, logopedą, pedagogiem
i psychologiem. Zapoznali się z warunkami, w jakich będą uczyć się ich pociechy – zwiedzili sale lekcyjne, salę gimna-

styczną. Otrzymali też pakiet materiałów o rozwoju dziecka sześcioletniego.
- Po tej wizycie jestem raczej spokojna o swoje dziecko - stwierdziła jedna
z matek. – Widziałam w telewizji protestujących rodziców, aktorkę Kasię Cichopek, którą lubię. Nie wiem, jak w innych
szkołach, ale w „dwójce” stworzono dzieciom sześcioletnim dobre warunki. Tak
to przynajmniej oceniam.

Jesteśmy w trakcie realizacji projektów związanych z budżetem unijnym
na lata 2007-2013 i równolegle trwają
przygotowania do nowej perspektywy
finansowej na lata 2014-2020 - informuje burmistrz Leszek Tabor.
Już nie będzie łatwo realizować stosunkowo prostych inwestycji o znaczeniu lokalnym - np. na drogi lokalne nie
ma być pieniędzy. Na Ziemi Sztumskiej
ujęto modernizację linii kolejowej Grudziądz-Malbork, dróg wojewódzkich
Górki - Mikołajki - Prabuty oraz Malbork- Dzierzgoń- Stary Dzierzgoń.
Prowadzimy bardzo intensywne prace przy bardzo wielu niewiadomych. Dlatego trzeba być bardzo uważnym, aby pociąg do unijnych środków
nie odjechał bez nas.
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Czas zadumy i czas zabawy
Msza za Ojczyznę, odprawiona w kościele św. Anny,
rozpoczęła w Sztumie uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Po
jej zakończeniu uczestnicy
uroczystości
przemaszerowali pod pomnik Rodła (Fot.
1), który upamiętnia Polaków
z Powiśla, którzy poświecili życie, stojąc w obronie mowy i wiary ojców. Okolicznościowe przemówienia wygłosili burmistrz Sztumu Leszek
Tabor oraz mer partnerskiego
miasta Val de Reuil we Francji
- Marc-Antoine Jamet.
Delegacje samorządów
miasta i gminy oraz powiatu,
gości z Francji i Niemiec, organizacji kombatanckich, politycznych, społecznych, szkół
złożyły wiązanki kwiatów pod
pomnikiem Rodła i głazem
poświęconym Sybirakom, żołnierzom wyklętym i ofiarom
reżimu komunistycznego (Fot
2 i 3).

1
W sali Kino-Teatru otwarto
wystawę dokumentów i zdjęć
ukazujących dzieje polskiego
szkolnictwa na Ziemi Sztumskiej w okresie międzywojennym (Fot 4).
Ponad 800 osób wzięło
udział w XXIII Międzynarodowym Sztumskim Biegu Solidarności, zorganizowanym

przez LKS Zantyr. Duże emocje towarzyszyły rywalizacji
najmłodszych (Fot.5). Wśród
seniorów wygrał zawodnik
kenijski Martin Makule, który
pokonał na finiszu aktualnego mistrza Polski w maratonie
Arkadiusza Gardzielewskiego. Trzeci był Mohtar Behnari
(Val de Reuil), były mistrz Eu-
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ropy w przełajach. Wśród pań
triumfowała Olga Kalendarova-Ochal.
Po emocjach sportowych,
wieczorem w Kino-Teatrze
odbył się wernisaż malarstwa
Joanny Jenczyk i koncert Dawida Portasza.
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Pociąg do unijnego budżetu
Mamy wielką kumulację i chodzi o wielką stawkę. Jesteśmy w trakcie realizacji projektów związanych z budżetem unijnym
na lata 2007-2013 i równolegle trwają przygotowania do nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
Przed nami bardzo duży zakres prac,
które chcemy i musimy wykonać, aby
nie zmarnować szans, jakie przed Polską
i sztumskim samorządem otwierają się do
2020 roku.
Nasze przygotowania określa rytm prac
realizowanych w skali kraju oraz na poziomie województwa pomorskiego. Właśnie
w regionach będzie do rozdysponowania
najwięcej środków.
Pierwszym etapem przygotowań województwa do nowej unijnej perspektywy
finansowej były prace nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020,
w których sztumski samorząd brał bardzo
aktywny udział.
W Strategii Rozwoju…, uchwalonej
przez Sejmik 24 września 2012 roku, przyjęto cele strategiczne i operacyjne, które
nasz region powinien osiągnąć do 2020 roku.
Do celów strategicznych zaliczono:
nowoczesną gospodarkę; aktywnych
mieszkańców; atrakcyjną przestrzeń.
W strategii tej wyznaczono nowe narzędzia zobiektywizowanego i skoncentrowanego przestrzennie i tematycznie ukierunkowania pomocy. Nazwano je obszarami strategicznej interwencji, w których należy zidentyfikować bariery lub potencjały
rozwoju, ich przestrzenną lokalizację i formy interwencji.
Po uchwaleniu Strategii Rozwoju. . . samorząd województwa rozpoczął prace nad
sześcioma Regionalnymi Programami Strategicznymi (RPS):
rozwój gospodarczy; atrakcyjność
turystyczna i kulturalna; aktywność
społeczna i zawodowa; ochrona zdrowia; transport; energetyka i środowisko.
27 marca 2013 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął 6 projektów regionalnych programów, które skierował
do społecznych konsultacji w miesiącach
kwiecień - czerwiec 2013. Ostateczny ich
kształt będzie decydować o kierunkach
wydatkowania środków unijnych w latach
2014-2020. Nowy program ich wykorzystania ma być gotowy do grudnia 2013. Musimy w krótkim czasie wykonać mnóstwo
pracy, aby swoje potrzeby umieścić w RPS-ach.
POPRZECZKA WYSOKO
Samorząd województwa wysoko zawiesił poprzeczkę wymagań dla projektów na terenie miast. Największe szanse
na dofinansowania będą miały te zapisane
Zintegrowanym Programie Rozwoju Obszarów Miejskich. Podpisaliśmy już umowę z firmą doradczą i program ten będzie
uszczegółowieniem strategii rozwoju naszej gminy do 2020 r. i narzędziem pozyski-

Prowadzimy bardzo intensywne prace przy bardzo wielu niewiadomych. . .

wania środków przez przedsiębiorstwa na
różne przedsięwzięcia.
Na etapie uzgadniania jest program zaopatrzenia gminy w ciepło i energię.
Na nasz wniosek naszej odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowego. Powołano trzy zespoły do wypracowania wspólnych projektów
w ramach sztumskiego obszaru funkcjonalnego, które chcemy zgłosić w trwających obecnie konsultacjach sześciu strategii województwa pomorskiego.
Zaproponowaliśmy także, aby razem
z samorządami powiatu kwidzyńskiego
utworzyć Powiślański Obszar Funkcjonalny
i przygotować projekty o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
Rozpoczęto współpracę w ramach obszarów funkcjonalnych przedstawionych
w wytycznych Zarządu Województwa Pomorskiego. Wyznaczono, iż takim są Gdański Obszar Metropolitarny, obszar funkcjonalny Słupska, obszary miast mających
subregionalne znaczenie oraz skupiska peryferyjnych gmin wiejskich, wymagających
wsparcia procesów rozwojowych.
GDZIE DZIŚ JESTEŚMY?
Na jakim etapie są nasze przygotowania? Prowadzimy je w kilku kierunkach:
Intelektualnym, czyli związane z pracą nad strategią rozwoju naszej gminy, której podstawowe tezy zostaną już niedługo
przedstawione radnym. Wypracowane na
podstawie strategii projekty zostaną skierowane do dalszych konsultacji i negocjacji z Zarządem Województwa Pomorskiego.
Aby zwiększyć naszą siłę przebicia odbyły się rozmowy m. in. z senatorem Leszkiem Czarnobajem, burmistrzem Kwidzyna Andrzejem Krzysztofiakiem oraz staro-

stą powiatu kwidzyńskiego Jerzym Godzikiem.
Dokumentacyjnym. Np. centrum
sportowo-rekreacyjne (stadion miejski),
multimedialne centrum czytelnictwa (budynek Kwadro), projekty miękkie - rewitalizacja parków i zieleni.
Finansowym. Polityka gminy jest tak
prowadzona, aby i mimo tak dużego zadłużenia samorządów w Polsce i dorzucania coraz to nowych zadań, było nas, jako
sztumski samorząd, stać na realizowanie
zaplanowanych inwestycji.
W latach 2014-2020 zmieniają się priorytety unijne i najwięcej środków będzie
skierowanych na:
programy efektywności energetycznej; odnawialne źródła energii; innowacje w gospodarce; edukację; zapobieganie wykluczeniu społecznemu; przedsiębiorczość.
Nie będzie łatwo realizować stosunkowo prostych inwestycji o znaczeniu lokalnym - np. nie ma być pieniędzy na drogi lokalne. Na Ziemi Sztumskiej ujęto modernizację linii kolejowej Grudziądz - Malbork, dróg wojewódzkich Górki - Mikołajki
- Prabuty oraz Malbork - Dzierzgoń - Stary
Dzierzgoń.
Sumując: prowadzimy bardzo intensywne prace przy bardzo wielu niewiadomych. Dlatego trzeba być bardzo uważnym, aby pociąg do unijnych środków nie
odjechał bez nas. Na razie widzimy, że największe wsparcie ma Gdański Obszar Metropolitarny, obszary nadmorskie i środkowe Kaszuby.
Leszek Tabor
Burmistrz Sztumu
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Sztum na targach turystycznych
Wśród 300 wystawców uczestniczących w 16 Targach Turystycznych w Gdańsku nie
zabrakło Miasta i Gminy Sztum.

Ad multos annos
25-lecie święceń kapłańskich obchodził ks. Andrzej
Starczewski, proboszcz parafii św. Anny w Sztumie. Z okazji jubileuszu, w imieniu
mieszkańców i władz samorządowych, serdeczne podziękowania za pracę duszpasterską i kierowanie parafią a także życzenia przekazali burmistrz Leszek Tabor
i przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak.
„Dziękujemy również za
współudział w przedsięwzięciu dotyczącym rewitalizacji centrum Sztumu, który zaowocował poprawą estetyki naszego miasta. Przeprowadzenie w poprzednich latach prac konserwatorskich
w kościele poewangelickim
p. w. Wspomożenia Wiernych
w Sztumie ze względu na
nadzór konserwatorski było
inwestycją trudną i kosztowną. Dbałość o należyty stan
zabytków jest bardzo wartościowa przede wszystkim dla
mieszkańców, dla których historia gminy i jej materialne
świadectwo stanowią ważny
element tożsamości. ”
Podczas uroczystości jubileuszowych, które odbyły
się 3 maja w Starym Polu, wiceburmistrz Alicja Podlewska
udekorowała ks. proboszcza
medalem Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej.
Ks. Starczewski w latach
2004-2006 studiował zabytkoznawstwo i konserwatorstwo sztuki kościelnej
w UMK. Jest delegatem biskupa elbląskiego ds. konserwacji zabytków kościelnych. Autor książki „Gotyckie zabytki sakralne na terenie gminy Miłoradz na Żuławach“.

Nasz udział w targach to
przede wszystkim promocja
atrakcji turystycznych Sztumu i okolic - Rowerowego
Szlaku Zamków Gotyckich
na Powiślu oraz Pętli Żuławskiej. Obsługujący stoisko odpowiadali na wiele pytań, rozdawali materiały reklamowe.
Duże zainteresowanie wśród
odwiedzających wzbudziła
oferta sprzedaży sztumskiego zamku.
W ramach targów odbył
się także Salon Sportu i Rekreacji Activity Expo 2013, którego celem jest promocja aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia.
Wśród wystawców najliczniejszą grupę stanowiły biura podróży, regionalne i lokalne organizacje tury-

Obsługujący stoisko odpowiadali na wiele pytań, rozdawali materiały
reklamowe.

styczne, regiony turystyczne
oraz miasta z Polski i zagranicy. W Gdańsku zaprezentowały się państwa m.in.: Turcja, Włochy, Chorwacja, Rosja, Egipt, Niemcy, Indonezja.
Swoje oferty przedstawiły też
polskie regiony, m.in.: Wielkopolska, Pomorze, Kaszuby,
Nowosądecczyzna.

Gdańskie Targi Turystyczne każdego roku odwiedza
ok. 10 tys. osób. Ponad połowę wszystkich odwiedzających stanowią przedstawiciele branży turystycznej.

Przytul swoje miasto. . .
Miasto i Gmina Sztum zachęca do wzięcia udziału
w akcji „Milka. Moje miasto
się przytula”. Po raz pierwszy
w historii – zapewniają organizatorzy - mieszkańcy miast
wybierają najmilsze miasto
w Polsce. Najmilsze czyli takie, w którym mieszkają najbardziej życzliwi, uśmiechnięci i otwarci ludzie.
Inicjatywa ma charakter
ogólnopolski. Każde z miast
ma równe szanse, niezależnie

od wielkości i walorów turystycznych. Wybór zwycięzcy
leży w rękach mieszkańców
– ludzi z całego kraju, którzy
zagłosują na miejsca, które
ich zdaniem mają w sobie „to
coś”.
W trzech miastach o największej liczbie głosów zorganizowane zostaną plenerowe
koncerty z udziałem gwiazd,
a także gry i zabawy.
Nagrodą główną dla zwycięzcy rankingu na najmil-

sze miasto w Polsce są działania promocyjne o wartości
pół miliona złotych w ogólnopolskiej telewizji, radiu, prasie
oraz w Internecie i na reklamie zewnętrznej, m. in. TVN,
TVN24, TVN Meteo, TVN Player, RMF FM, RMF Maxxx, Gazeta Wyborcza, Forbes oraz
prasie lokalnej wydawanej
w zwycięskim mieście.
Szczegóły na: www. fioletowastrona. pl/dla_miast

Podziękowanie
Z serca dziękujemy tym
wszystkim osobom, które
przyszły nam z pomocą po
pożarze domu przy ul. Chopina w grudniu ub. r. Jesteśmy
pod wielkim wrażeniem ludzkiej życzliwości i ofiarności!
Naszym
przyjaciołom,
znajomym i nieznajomym
osobom, koleżankom i kolegom ze szkół, bliskim i dal-

szym sąsiadom, wiernym
z parafii p. w. św. Andrzeja Boboli, władzom miasta i gminy Sztum oraz wszystkim ludziom dobrej woli dziękujemy za wsparcie materialnie,
finansowe, wszelką bezinteresowną pomoc i za podtrzymywanie nas na duchu
w trudnych chwilach.
Osobne podziękowania za

udzielenie natychmiastowej
i ratującej życie pomocy składamy załogom Straży Pożarnej, Policji i zespołowi karetki
pogotowia.
Elke Michalik, Leszek Michalik,
Joanna
Mazurek,
Martin Mieles z ul. Chopina
w Sztumie
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Stowarzyszenia z dotacjami
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert dla
organizacji pozarządowych aż 9 stowarzyszeń realizować
będzie w roku bieżącym zadania gminy z zakresu pomocy
społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień.

Pula środków przekazana stowarzyszeniom z budżetu gminy
na ten cel wyniosła ogółem 116.855,00 zł.
Wykaz organizacji, którym przyznano dotację, jak również
wybranych do realizacji zadań i przyznanych środków
finansowych przedstawia poniższa tabela.

Dotacje w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
Nazwa organizacji

Rodzaj zadania

Wysokość
udzielonej dotacji

Tytuł zadania

Stowarzyszenie –Klub
Abstynenta „Radość i Słońce”

Promowanie i wspieranie abstynencji oraz zdrowego stylu życia „Wspólne życie w trzeźwości to życie
wśród osób uzależnionych i ich rodzin na terenie miasta i gminy w spokoju i radości”
Sztum

11000,00 zł

Stowarzyszenie –Klub
Abstynenta „Radość i Słońce”

Propagowanie idei trzeźwościowych na terenie miasta i gminy „Dzień
Trzeźwości”
Sztum poprzez organizację Dnia Trzeźwości
abstynencji

promocja

2500,00 zł

Lekkoatletyczny Klub
Sportowy ZANTYR

Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci
i młodzieży, w szczególności z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych,
z terenu miasta i gminy Sztum z realizacją programu edukacyjnoprofilaktycznego z zakresu uzależnień i przemocy

„Żyj zdrowo i wzorowo- uczęszczając na
pozalekcyjne zajęcia sportowe”

38000,00 zł

Stowarzyszenie „Przyjaciele
Dzieci”

Promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień
i przemocy poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży, w szczególności z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych
z terenu miasta i gminy Sztum, w postaci m.in. otwartych
spotkań, imprez, zajęć itd.

„Szkoła zabawy i kreatywności” – cykl
spotkań edukacyjnych dla dzieci w wieku
przedszkolnym i ich rodziców

3955,00 zł

Stowarzyszenie
„Do życia przez życie”

Promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień Festiwal Twórczości Artystycznej Osób
i przemocy poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci Niepełnosprawnych
i młodzieży, w szczególności z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych
z terenu miasta i gminy Sztum, w postaci m.in. otwartych
spotkań, imprez, zajęć itd.

7400,00 zł

Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw OświatowoWychowawczych im. Teresy
Kras

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych lub ubogich z terenu miasta i gminy Sztum
z realizacją programu profilaktyki uzależnień i przemocy

35000,00 zł

–

Kolonie profilaktyczne
i młodzieży

dla

dzieci

Dotacje w zakresie pomocy społecznej
Nazwa organizacji

Rodzaj zadania

Tytuł zadania

Wysokość
udzielonej dotacji

Bank Żywności w Tczewie

Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców miasta i
gminy Sztum

Pomoc żywnościowa dla najuboższych
mieszkańców miasta i gminy Sztum

5000,00 zł

Sztumskie Towarzystwo
Oświatowe

Transport i przechowywanie żywności

Pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych osób i rodzin

2000,00 zł

Polski Związek Niewidomych
Okręg Pomorski

Aktywizacja społeczna i integracja osób niepełnosprawnychwzrokowo. Organizowanie spotkań i imprez integrujących
środowisko osób niewidomych

Niewidomy Turysta

1000,00 zł

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów –
Zarząd Rejonowy Sztum

Integracja osób starszych i niepełnosprawnych, bezdomnych,
samotnych i najuboższych mieszkańców miasta i gminy Sztum

Zorganizowanie imprezy integrującej
środowisko
osób starszych, niepełnosprawnych,
bezdomnych, samotnych i najuboższych
mieszkańców Miasta i Gminy Sztum

11000,00 zł

Współpraca z tymi organizacjami ma na celu przede
wszystkim pobudzenie ich aktywności oraz współpracy
przy realizacji zadań
samorządu gminnego na rzecz
potrzebujących mieszkańców naszej społeczności. Partnerstwo
z organizacyjnymi wpływa pozytywnie na aktywność
i integrację społeczności lokalnej w wielu aspektach naszego
życia. Stąd wspieranie organizacji pozarządowych przez
samorząd gminy od wielu już lat jest jednym z priorytetów
w realizacji jego zadań.
Z uwagi na rosnącą liczbę osób potrzebujących wsparcia,
jak również duże zainteresowanie lokalnych stowarzyszeń
realizacją zadań publicznych, m. in. dzięki zaakceptowanym

przez Radę Miejską w Sztumie zmianom w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 r., 29 kwietnia 2013 r.
MGOPS ogłosił kolejny konkurs dla organizacji. Mogą one
ubiegać się ponownie o środki finansowane na realizację zadań
z zakresu promocji zdrowego stylu życia oraz zapewnienie
żywności dla najuboższych mieszkańców gminy. Kwota
środków przeznaczonych na dodatkowy konkurs wynosi
ogółem 15.400 zł.
Więcej informacji na stronach:
www.sztum.pl, www.mgopssztum.pl.
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O przywództwie

Mistrzyni kraju w fryzjerstwie

17 kwietnia w Cafe Szara
Gęś odbyło się kolejne spotkanie w ramach Kawiarenek
Gospodarczych. Jego tematem było „Skuteczne przywództwo”, a prowadziła dr
Hanna Mackiewicz z Akademii Morskiej w Gdyni. Uczestnicy pochylali się nad cechami przywódców, którzy odnieśli sukces. Podkreślano,
że przywódcami są zarówno szefowie rządów/państw,
właściciele przedsiębiorstw,
menedżerowie. Na spotkaniu zwrócono także uwagę na nadużywanie pojęcia „menedżerowie” na określenie kierowników w polskich przedsiębiorstwach.
O przywództwie można mówić wtedy, gdy osoba kieruje i wywiera wpływ na grupę osób, która realizuje ściśle
określone zadania (por. klasyczną definicje przywództwa J. F. Stonera).
Uczestnicy spotkania byli zgodni co do tego, że czynnikami najbardziej motywującymi do działania są: ekscytujące wyzwania i swoboda działania. Nadto podkreślono, że potrzebna jest
odwaga przy podejmowaniu decyzji. Na zakończenie
zostało postawione pytanie:
Czy skuteczne przywództwo
jest dostępne tylko dla nielicznych? A konkluzja - każdy ma potencjał przywódczy, lecz nie każdy z niego
korzysta.
Serdecznie zapraszamy
na kolejne spotkanie w ramach Kawiarenek Gospodarczych, które odbędzie się
14 maja (wtorek) o godzinie
17. Tym razem w Caffe Figaro
– ul. Władysława Jagiełły 8.

Sztumianka Elżbieta Kozłowska została mistrzynią Polski w fryzjerstwie damskim.
Organizatorem tej bardzo liczącej się w branżowym
świecie imprezy był Związek
Rzemiosła Polskiego w Poznaniu. W mistrzostwach startowało prawie 200 zawodników. Rozegrano 19 konkurencji fryzjerskich i 2 wizażystów.
Rywalizacja stała na wysokim
poziomie, tym bardziej cieszy
sukces naszej reprezentantki.
- Mistrzem Polski we fryzjerstwie damskim w 2013 roku została pani. . . Elżbieta Kozłowska. Tak właśnie wywołano mnie i poproszono na scenę - opowiada. - Otrzymałam
nominację do kadry reprezentującej nasz kraj na mistrzostwach Europy i świata. Spełniło się moje marzenie. Zostałam zauważona i doceniona
przez wielkich mistrzów fryzjerstwa. Jestem szczęśliwa,
że mogę się realizować i spełniać w mojej pasji. ,,W życiu

Elżbieta Kozłowska i jej modelka Martyna Brytan.

piękne są tylko chwile’’. Z całą
pewnością mogę powiedzieć,
że ta właśnie chwila była jedną z najpiękniejszych. Zapamiętam ją do końca życia.
Chciałabym podziękować
mojej modelce - Martynie
Brytan ze Starego Targu i jej

rodzicom za zaufanie i cierpliwość; za to, że pomimo tak
młodego wieku poradziła sobie z emocjami i stresem, które towarzyszą tak wielkiej imprezie - kończy pani Elżbieta.

Zaczarować tylko słowem
Od 26 do 28 kwietnia w Sztumskim Centrum Kultury odbywał się Turniej Wojewódzki
58 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Po raz pierwszy w historii odbył się poza
Trójmiastem.

Jury podkreśliło wysoki poziom w kategorii dorosłych.

51 wykonawców zaprezentowało się w kategoriach: recytacji młodzieży i dorosłych, poezji śpiewanej, teatru jednego
aktora i wywiedzione ze słowa.
Komisja Artystyczna w składzie:
Bożena Suchocka – reżyser, pedagog (Akademia Teatralna w Warszawie), Marzena Nieczuja – Urbańska – aktorka Teatru Wybrzeże, Jan

Zdziarski – Akademia Teatralna
w Warszawie, Zarząd Główny
Towarzystwa Kultury Teatralnej, stwierdziła, że prezentacje cechował różnorodny poziom artystyczny, a najwięcej
niedociągnięć, spowodowanych niewystarczającym zrozumieniem formuły, dostrzeżono w kategorii wywiedzione
ze słowa, w której nie przyznano nawet wyróżnienia.

Z ogromnym uznaniem
odnotowano wzrost zainteresowanie kategorią recytacja dorosłych i jej bardzo wysoki poziom. Uczestnicząca
w nim sztumianka Helena Biskup otrzymała trzecią nagrodę. Oto laureaci: kategoria dorośli - Dominik Gostomski (Chojnice), Teatr Jednego Aktora - Małgorzata Dwulit
(Słupsk), poezja śpiewana - Łukasz Mrzygłód (Gdynia).
Wydarzeniem
artystycznym był koncert Marzeny Nieczui-Urbańskiej „Fatum”. Całość turnieju zamknął Koncert
Galowy w wykonaniu laureatów.
Przy realizacji tej imprezy Sztumskie Centrum Kultury
było partnerem Towarzystwa
Kultury Teatralnej w Gdańsku.
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Po wsiach przedszkola
Pomimo wielkiego znaczenia, jakie ma dla rozwoju dziecka edukacja przedszkolna, obejmuje się nią w naszym kraju wciąż
zbyt małą liczbę dzieci. Najtrudniejsza sytuacja jest na terenach wiejskich.
W odpowiedzi na te właśnie potrzeby powstał projekt „Mały człowiek, wielkie możliwości, czyli wsparcie Zespołu
Szkół Publicznego Przedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych
oddziałów przedszkolnych dla dzieci
z terenu gminy Sztum”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Zakłada on objęcie opieką przedszkolną do końca 2013 roku 12 uczniów
i 13 uczennic w wieku 3-4 lat z terenów
wiejskich naszej gminy.
W ramach projektu utworzono oddziały przedszkolne w ZSPP w Czerninie
z siedzibami w Postolinie i Piekle, zakupiono dla nich meble, pomoce dydaktyczne, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć.
Po kilku miesiącach realizacji projektu można śmiało stwierdzić, że założenia i idee projektu były słuszne, a owoce
działań rzeczywiście widoczne.
- Pobyt dzieci w przedszkolu ma niewątpliwie bardzo korzystny wpływ na jego rozwój – stwierdza Magdalena Marchel, nauczycielka z oddziału przedszkolnego w Postolinie. - Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach i zdobywają
nowe doświadczenia. Program edukacyjny realizowany w przedszkolu stwarza możliwości uczestniczenia w zróżnicowanych zajęciach. Rozwijają sprawność, umiejętności manualne, poznawa-

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach i zdobywają nowe doświadczenia.

nie otoczenia, rozwijanie odczuć zmysłowych, kształtowanie systemu wartości.
Dzięki doświadczeniom zdobywanym
w grupie edukacja społeczna następuje
szybciej i skuteczniej. Następuje natural-

na nauka podstaw tolerancji i współżycia w środowisku rówieśników. Podobnie
o pracy z dziećmi mówi Monika Kiliszewska, nauczycielka z oddziału w Piekle.

Projekt WND-POKL. 09.01.01-22-038/12 pn. Mały człowiek, wielkie możliwości
czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O co nie zapytałbyś swojego rodzica
Uczniowie gimnazjów z terenu miasta i gminy Sztum będą mieli szansę uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez
przedstawicieli Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK z Łodzi.
Tematyka zajęć skupia się wokół niezwykle ważnego problemu społecznego,
jakim jest profilaktyka ciąż wśród nastolatek oraz chorób przenoszonych drogą
płciową. Autorki programu poruszą podczas spotkań z młodzieżą kwestie, o których często trudno nastolatkom rozmawiać z rodzicami. Wartości, jakie promuje ten innowacyjny program to przede
wszystkim zdrowie, odpowiedzialność
i bezpieczeństwo. Ponadto ideą programu jest wyposażenie młodzieży w wie-

dzę, która pozwoli im z pełną odpowiedzialnością podejmować świadome
i dojrzałe decyzje. Zajęcia zostaną sfinansowane ze środków Miasta i Gminy
Sztum.
Praca z młodymi ludźmi z wykorzystaniem metod aktywnych, pozwalających na swobodną i nieskrępowaną dyskusję, dotyczyć będzie takich zagadnień
jak dojrzewanie, antykoncepcja, tożsamość młodego człowieka, rola języka
w wyrażaniu uczuć, zapobieganie prze-

mocy w związku. Gimnazjaliści poznają
również kreowane przez media stereotypy kobiety i mężczyzny, zagrożenia płynące z pornografii, związane z rozwojem
i powszechnym dostępem do nowoczesnych technologii.
Pedagodzy i rodzice mają nadzieję,
że warsztaty odpowiedzą na najbardziej
palące pytania formułowane przez młodzież, a także zapobiegną podejmowaniu ryzykownych zachowań nastolatków
w sferze seksualności.
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Niejedną delikatną przysługę narodowi wyświadczył
Adam Sierakowski (1846 – 1912), właściciel Waplewa, to jedna z najwybitniejszych postaci nie tylko Powiśla, ale całego
Pomorza. Polityk, podróżnik, pisarz, historyk, archeolog, kolekcjoner.
Dwukrotnie obierany posłem do parlamentu niemieckiego z okręgu kościersko-starogardzkiego (1876 i 1878), w latach późniejszych od kandydowania wymawiał się kłopotami zdrowotnymi, bo jak twierdzą historycy - działalność polityczna mało go interesowała. Wydaje
się jednak, że taka opinia nie do końca
jest sprawiedliwa. W jednym listów z podróży do Włoch Sierakowski pisał do żony: „o polityce i kartoflach zapominam ”,
co świadczyć może, jak mu te dwa obowiązki - polityczne i gospodarskie – bardzo ciążyły, ale mimo to nie próbował się
od nich uchylać.
Rezygnacja z kandydowania w wyborach w 1881 r. i latach następnych - moim
zdaniem – wynikała z przeświadczenia,
że stan zdrowia nie pozwoli na pełną aktywność w parlamencie. A o tym, jak poważnie Sierakowski traktował wyborców,
niech świadczy treść listu, jaki w lipcu tegoż roku za pośrednictwem toruńskiego
„Przyjaciela” do nich skierował. Przebywał wówczas w Zakopanem, gdzie leczył
„chorobę piersiową”.
„Od blisko dwóch lat często na zdrowiu zapadając niewielki brać mogłem
udział w obradach sejmowych. W lutym zeszłego roku, przekonawszy się po
ciężkiej chorobie, że przez dłuższy czas
nie będę się mógł żadnej pracy sejmowej podjąć, prezesom Koła berlińskiego
sejmowego i komitetu wyborczego zachodnio-pruskiego listownie oświadczyłem, że mandat poselski złożyć pragnę.
Nie chciałem dłużej pozostać na stanowisku, którego ciężkim obowiązkom
sprostać nie czułem się na siłach. Odpowiedziano mi, że nie życzą sobie, bym
mandat złożył (...) a na tak krótki czas nie
opłaca się rozpisywać wyborów. (...) Wyrażono przytem nadzieję, że po niejakim czasie będę w stanie podjąć na nowo prace sejmowe. Nadzieja taka okazała się płonną, a dzisiaj, gdy pora nowym
wyborów się zbliża, nie mogę stanąć pośród was osobiście, by wam za okazane
mi dotąd zaufanie podziękować i sprawę
zdać z czynności moich poselskich”.
Zdążyć na sztumski sejmik
W 1883 r., kiedy Sierakowski podróżował do Ziemi Świętej, pytał w liście żonę o termin sejmiku w Sztumie, bo tak

chciał zaplanować dalszy pobyt za granicą, aby na te obrady zdążyć. Deputowanym do sejmiku powiatowego został wybrany po raz pierwszy w 1876 r.
W 1901 r. najprawdopodobniej został
wybrany po raz ostatni. Czy ktoś mógł się
pochwalić w dziejach rady powiatu dłuższym stażem?
Sierakowski zdobył sobie autorytet
w kręgach naukowych jako autor cenionych prac (choćby o królu Janie Sobieskim) i członek towarzystw. Władze pruskie także się z nim bardzo liczyły. Kiedy nazajutrz po otwarciu linii kolejowej

cie pojechał końmi do Malborga, gdzie
obejrzał odnawiany zamek (...).”
Podana przez „Gazetę” informacja
spotkała się ze sprostowaniem zainteresowanego.
„Wyczytałem w numerze 125 Waszego pisma, że Cesarz miał być w Waplewie z krótką wizytą. Ta wiadomość jest
niedokładną. Mieliśmy jedynie sposobność pokłonić się Najjaśniejszemu Panu,
przejeżdżającemu tędy niespodziewanie
w drodze z Prekelwitz do Malborga”.
Redakcja pośpieszyła z wyjaśnieniem.
„Pokazuje się, że dana nam informacja o zatrzymaniu się cesarza w powozie
przed dworcem w Waplewie u p. Sierakowskich , mimo poważnego źródła, była mylna a prawdą tylko pokazuje w całej ścisłości, co p. hr. Adam Sierakowski
napisał, że dana była sposobność pokłonienia się cesarzowi podczas jego przejazdu.” We wrześniu 1894 r., podczas kolejnej wizyty cesarza w Malborku, hr.
Sierakowski pełnił na zamku obowiązki
szambelana. W czasie uczty cesarzowa
ofiarowała mu obraz olejny i swoją fotografię z autografem.
Pukał do wysokich drzwi

Adam Sierakowski. Ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Gdańsku – oddział w Waplewie

Toruń – Malbork, co miało miejsce 15
sierpnia 1883 r., powiat sztumski wizytował naczelny prezes prowincji Prusy Zachodnie Karl Ernsthausen, z miejscowym
starostą odwiedził hrabiego.
Wyrazem szacunku było mianowanie
Sierakowskiego (w 1892 r.) szambelanem
królewskim. Godność tę przyjął podczas
wizyty cesarza niemieckiego Wilhelma II
w Gdańsku. W następnym roku „Gazeta
Toruńska” zamieściła krótką relację o kolejnym pobycie cesarza w mieście nad
Motławą. Najpierw gościł w Proklewicach (Prakwicach) koło Dzierzgonia, jednym z ulubionych miejsc polowań. Jadąc stamtąd - jak donosiła „Torunianka”
- „wstąpił do Waplewa na gościnę u hr.
Sierakowskiego. A po krótkiej tej wizy-

Swoje znajomości potrafił wykorzystać w służbie narodowej. Ks. Stanisław
Kujot, wybitny historyk i bliski współpracownik, tak żegnał Adama Sierakowskiego: „Niejedną też bardzo ważną, a delikatną przysługę wyświadczył społeczeństwu, którą wykształcenie, stosunki
w świecie i stanowisko towarzyskie jeszcze więcej niż innym ułatwiały. Przy takich sposobnościach nie żałował podróży ani pukania do wysokich podwoi.”
Stanowczo niedoceniany jest jako
pisarz. Fakt, że jako taki zaistniał dopiero po śmierci, gdy w warszawskiej „Bibliotece Dzieł Wyborowych” ukazały się
jego „Listy z podróży” (1913 i 1914 rok).
Wstępy do tego wyboru korespondencji adresowanej do żony i wcale nie z myślą o druku napisali znani profesorowie
– Kazimierz Morawski, filolog klasyczny
i Stanisław Tarnowski, historyk literatury,
goszczący w 1881 roku w Waplewie.
Janusz Ryszkowski
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Ekorozwój gminy – debata w Czerninie
4 kwietnia w Zespole Szkół w Czerninie odbyła się debata na temat lokalnego ekorozwoju, zorganizowana w ramach
zadania rekrutacyjnego na XIX sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Uczestniczyli w niej gimnazjaliści oraz zaproszeni goście: burmistrz miasta i gminy Leszek Tabor, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Fierek, wicedyrektor szkoły Ewa Jaśkiewicz oraz
gimnazjaliści. Organizatorkami spotkania były uczennice
klasy trzeciej Edyta Horzempa oraz Karolina Stolska. Nad
przygotowaniem debaty oraz
jej przebiegiem czuwała nauczycielka języka polskiego
Beata Kulecka.
Organizatorki
podeszły
bardzo profesjonalnie do zadania. Przygotowały prezentację multimedialną oraz pytania do dyskusji. Uczniowie,
z początku nieśmiało, ale potem coraz swobodniej wypowiadali się na tematy związane z ekologią. Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali
słów burmistrza Leszka Tabo-

ra, który przybliżył młodzieży
plany gminy w sferze ekologii.
Waldemar Fierek zwrócił uwagę, że warto podpatrywać innych, którzy mają większe doświadczenie w tej dziedzinie. Gimnazjaliści twierdzili,
że świadomość ekologiczną
warto kształtować już wśród
przedszkolaków.
Na zakończenie prowadzące zadały pytanie: Co my
możemy zrobić, żeby pozostawić Ziemię naszym dzieciom w dobrym stanie i tym
samym pomóc samym sobie?
Nasze plany na najbliższą
przyszłość: zbiórka makulatury i nakrętek oraz elektrośmieci; rozmieszczenie w naszej szkole śmietników do segregacji w odpowiednich kolorach; zasadzenie drzewek
przy szkole.
- Jesteśmy pewne, że ta
debata nakłoniła uczestników

Uczniowie, z początku nieśmiało, ale potem coraz swobodniej
wypowiadali się na tematy związane z ekologią.

do głębszych przemyśleń
związanych z troską o otoczenie - mówią Weronika Sosnowska i Natalia Krawczyk.
– Z pewnością wiele się nauczyli.
Uczennice Karolina Stolska i Edyta Horzempa będą
reprezentować
wojewódz-

Rowerem na spotkanie z przyrodą
Grupa uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej
Wsi wybrała się na rajd rowerowy Nowa Wieś - Ryjewo - Zajezierze - Sztum Nowa Wieś.
Uczestnicy pokonali
zróżnicowaną pod względem trudności trasę ok. 20
km. Uczniowie postanowili przyjrzeć się atrakcjom
przyrodniczym
okolicy
i poznać jej walory krajobrazowe oraz sprawdzić
własną sprawność fizyczną i udoskonalić technikę
Zakończenie rajdu odbyło się na terenie szkoły.
jazdy rowerem.
Po drodze zatrzymydzianek, jakimi była przebita dętka w rowali się, aby przyjrzeć się spotykanym werze Julki, albo pozostawiony przez
pomnikom przyrody, którymi m. in. był Przemka plecak. Mimo że padający od
dąb szypułkowy, lipa drobnolistna lub je- czasu do czasu deszcz próbował popsuć
sion wyniosły. Uczniowie wykonali wiele nastroje uczestników, wszyscy wrócili
ciekawych zdjęć, które zostaną zamiesz- uśmiechnięci i zadowoleni. Zakończenie
czone w szklonej gazetce.
rajdu odbyło się na terenie szkoły przy
Rajd przebiegał w bardzo wesołej at- ognisku i pieczeniu kiełbasek.
mosferze, chociaż nie zabrakło niespo-

two pomorskie podczas XIX
sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży,
która odbędzie się 1 czerwca
w Warszawie. Od 2003 roku
Zespół Szkół w Czerninie może pochwalić się 14 posłami
i posłankami.

ISKRA zaprasza
19 maja Stowarzyszenie Miłośników
Jazdy Konnej w Sztumskim Polu Klub Jeździecki ISKRA wspólnie z miejscowym sołectwem zapraszają na III Towarzyskie Zawody w Skokach przez Przeszkody o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sztum. Zawody będą jedną z atrakcji Dnia Otwartego stadniny.
Podczas zawodów będzie można podziwiać umiejętności doświadczonych jeźdźców, zapoznać się z zasadami profesjonalnej jazdy i spróbować swoich sił w siodle.
Widowiskowe zawody, jazda konna
pod okiem instruktora, przejażdżki bryczką po lesie, wspólne gry i zabawy – to tylko część atrakcji zaplanowanych dla gości.
Podczas Dnia Otwartego stajnia oraz całe gospodarstwo rodziny Gossów zostaną
udostępnione zwiedzającym. Każdy będzie
miał okazję oswojenia się z końmi.
Program: 10. 00 - rozpoczęcie Dnia
Otwartego; 10. 00 – 14. 00 - III Towarzyskie
Zawody w Skokach przez Przeszkody; 10.
00 – 17. 00 - zwiedzanie stajni, konkursy dla
zwiedzających, wspólna zabawa; 11. 00 –
17. 00 - przejażdżki w siodle pod okiem instruktorów; 12. 00 – 14. 00 - wyjazd bryczkami do lasu; 13. 00 - wiejski poczęstunek
– specjały Stadniny Koni ISKRA; 17. 00 – zakończenie.
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Uniwersytet przybywa z odsieczą
Placówki oświatowe z terenu miasta i gminy rozpoczęły współpracę z zespołem badawczym Wydziału Pedagogicznego
Uniwersytetu Warszawskiego. Cel - podniesienie wyników nauczania matematyki w szkołach podstawowych i gimnazjach.
Zakres podpisanej umowy obejmuje przeprowadzenie pomiaru edukacyjnego i cyklu szkoleń metodycznych z zakresu wykorzystania metod efektywnej
nauki matematyki, poprawy jakości pracy szkół oraz diagnozy przyczyn niepowodzeń i sukcesów uczniów.
Przeprowadzone w połowie marca
badania osiągnięć uczniów klas IV szkół
podstawowych i II gimnazjów stanowią
podstawę do opracowania raportów, zawierających rekomendacje konkretnych
działań zwiększających efektywność nauczania matematyki.
W kwietniu nauczyciele klas I-III i matematyki klas IV-VI oraz gimnazjów wzięli udział w szeregu paneli dyskusyjnych,
spotkań i warsztatów, na których poszukiwano odpowiedzi na pytanie: Co zrobić, aby uczniowie lepiej sobie radzili
w kolejnym etapie kształcenia w zakresie
umiejętności matematycznych.

Badanie kompetencji matematycznych w gimnazjum.

Samorząd gminy wspólnie z dyrektorami szkół planują w przyszłym roku
wzmocnić nauczanie matematyki poprzez organizację dodatkowych zajęć
dla uczniów wymagających wspomagania oraz uczniów zdolnych w ramach

projektów edukacyjnych oraz tzw. „godzin karcianych”. Ujednoliceniu ulegną
również programy nauczania oraz zestawy podręczników we wszystkich klasach
pierwszych szkół podstawowych.

Brawo Ekoludki

Origami w matematyce

Ekoludki z Przedszkola nr
1 w Sztumie zdobyły Grand
Prix na Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Teatrzyków
Dziecięcych w Starym Polu.
Przegląd pod hasłem „Ziemia - planeta zielona” odbył
się 25 kwietnia. W konkursie wzięły udział reprezentanci Elbląga, Nowego Stawu, Dzierzgonia, Mikołajek
Pomorskich, Starego Miasta,
Sztumu i Starego Pola.
Dzieci z naszego przedszkola zaprezentowały przedstawienie „Chrońmy przyrodę”, wzbogacone muzyką,
tańcem i piosenkami. Ekoludki bardzo dobrze poradziły
sobie w roli aktorów - głośno
i odważnie recytowały i pięknie wyśpiewały piosenki, porywając do zabawy całą publiczność i jury. Należy podkreślić, że stroje dla naszych
małych artystów przygotowali rodzice. Były one bardzo
pomysłowe i dopracowane.
Mali aktorzy oprócz nagród indywidualnych przywieźli również nagrodę dla
przedszkola.

Warunkiem ukończenia przez ucznia gimnazjum jest realizacja projektu edukacyjnego.
W czernińskiej placówce mogą go realizować uczniowie klas drugich i trzecich.
Uczniowie wybierają temat z zaproponowanych
przez szkołę lub sami są jego
twórcami. Realizacja projektu przebiega pod opieką nauczyciela opiekuna.
13 kwietnia 27 grup projektowych
zaprezentowało swoje dokonania. Tematyka projektów była różnorodna, tak jak i sposób podsumowania. Kilka z nich dotyczyło najbliższego otoczenia.
Uczniowie za pomocą prezentacji multimedialnych starali się odpowiedzieć na pytanie: „Czy powiat sztumski
jest atrakcyjny turystycznie?”Powstał świetny materiał,
który może być przewodnikiem po ziemi sztumskiej.
Trzy grupy uczniów przygotowały historie dworków Donimirskich na Powiślu. Ze
względu na patrona szkoły –
nosi ona imię Rodziny Donimirskich - powstał materiał na

Tematy były różne - od orgiami po budowę wszechświata.

lekcje wychowawcze oraz historię. Zachwycił również projekt wykonany pod opieka
Mirosławy Sztandarskiej „Origami w matematyce”. Powstały przepiękne przestrzenne
kompozycje ptaków, zwierząt, roślin.
Na uwagę zasługują także
projekty „Alternatywne źródła energii”, „Jesteśmy cząst-

ką wszechświata” – pokazujący ogrom kosmosu oraz wyjaśniający zagadkę dlaczego
istnieje przekonanie, że mężczyźni są z Marsa a kobiety
z Wenus. Wszystkie wykonane projekty stanowią cenne
źródło informacji i będą wykorzystywane jako pomoc
w różnego typu zajęciach.
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Sztumskie bieganie mistrzów
Było chłodno, ale na szczęście nie deszczowo. O resztę mogli już zadbać, i zrobili to profesjonalnie, organizatorzy XXIII
Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności.
- W imprezie udział wzięło ponad 800
osób, w tym rekordowa liczba w marszu
nordic walking, bo ponad 50 – wylicza Ryszard Mazerski, prezes LKS Zantyr. - W biegu głównym wystartowało 230 biegaczy
i ponad 500 w rywalizacji dzieci i młodzieży. Cieszy niesłabnące powodzenie naszej
imprezy, bo konkurencja na tym polu zrobiła się duża. Imprez biegowych w tym
samym terminie jest więcej. Nie staramy
się bić rekordów frekwencji, ale robimy
wszystko, by nasz bieg był dobrze przygotowany, miał swoją atmosferę, a ci, którzy
do nas przyjadą, chcieli tu powracać.
Emocji nie brakowało w żadnej chyba
kategorii. Może najwięcej dotyczyło najmłodszych, bo rodzice starali się za wszelką
cenę wesprzeć swoje pociechy. Bardzo cie-

kawa rywalizacja była w biegu głównym.
Wśród startujących znalazło się wiele znanych osób, wśród nich burmistrz Leszek Tabor i mer Val de Reuil Marc Antoine Jamet.
Na finiszowych metrach zawodnik kenijski Martin Makule pokonał aktualnego mistrza Polski w maratonie Arkadiusza
Gardzielewskiego. Trzeci był gość z miasta partnerskiego Val de Reuil Mohtar Behnari - były mistrz Europy w biegach przełajowych. Na szóstym miejscu uplasował
się zawodnik LKS Zantyr Sztum Robert Sadowski.
Najlepszym wśród sztumian był Arkadiusz Piróg, nauczyciel wychowania fizycznego w gimnazjum (14 w kategorii open),
drugi Krzysztof Garbowski, a trzeci Bogdan
Cebula. Wśród kobiet wygrała Olga Kalen-

darowa-Ochal, aktualna mistrzyni Polski
w półmaratonie. Druga na mecie zameldowała się Marta Krawczyńska z Malborka, która wyraźnie wyprzedziła zawodniczkę z Ukrainy. Najlepszą sztumską biegaczką
była Magda Bucewka - 11 wśród kobiet i 4
w swojej kategorii. - Szkoda, że tak niewiele pań z miasta i gminy Sztum wystartowało - dodaje prezes Mazerski.
Były medale, liczne nagrody regulaminowe i specjalne oraz poczęstunek. Publiczność świetnie bawił zespół muzyczny
MAJAŻ (Maciąg – Jażdżewski). Można było skorzystać z masaży i pomiaru ciśnienia
w stoisku słuchaczy Policealnego Zespołu
Szkół Medycznych. Poza tym atrakcje dla
dzieci i gastronomia Krzysztofa Burczyka.
Impreza nie mogła by się odbyć bez
licznych sponsorów i partnerów, których
wielokrotnie wymieniano podczas imprezy. Głównymi organizatorami byli: Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr Sztum,
Miasto i Gmina Sztum, Powiat Sztumski
i Sztumskie Centrum Kultury.
- Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie.
A szczególnie gorące słowa kieruję do tych,
którzy napracowali się najwięcej: Marleny i Piotra Nowosielskich, Bogdana Cebuli, Andrzeja Belzyta i Zygmunta Słupeckiego – dodaje Ryszard Mazerski.
A my dziękujemy panu prezesowi. Tylko on wie, ile wysiłku i stresów wymaga
zorganizowanie podobnej imprezy.

Pasjonujący finisz biegu głównego. Zawodnik z Kenii okazał się najlepszy.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości, należących
do gminnego zasobu, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Podstawowe informacje o przedmiocie dzierżawy na czas określony do 3 lat: część działek nr 52/2 i 238 położonych. w obrębie III m. Sztum, część działki nr 89/23 poł. w obrębie Barlewice, część działki nr 386/5 położonej w obr. II m. Sztum z przeznaczeniem na ogródki przydomowe oraz część działki nr 386/5 położonej w obr. II m. Sztum z przeznaczeniem na posadowienie budynków gospodarczych nietrwale związane z gruntem
Podstawowe informacje o przedmiocie dzierżawy na czas nieokreślony na podstawie uchwały Nr XXX/283/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 kwietnia 2013 r.: część działki nr 279/131 poł. w obr. II m. Sztum – boks garażowy; działka nr 13/2
poł. w obr. Sztumskie Pole z przeznaczeniem na pastwisko dla bydła; działka nr 223/7 położona w obr. Biała Góra oraz działka nr
212/3 położona w obr. III m. Sztum z przeznaczeniem na ogródki przydomowe.
Wykazy 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.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy informacyjnej na II piętrze w tut. Urzędzie oraz zostały umieszczone na stronie internetowej www.sztum.pl zakładka ogłoszenia i wykazy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i najmu – Urząd Miasta i Gminy Sztum, pokój nr 42 (II piętro),
tel. (55) 640 63 72.
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OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu nieograniczonego położonej w Sztumie przy ul. Baczyńskiego oznaczonej nr 573/20 o pow. 5723 m2
Opis i położenie nieruchomości: nieruchomość niezabudowana położona w Sztumie obręb 2 przy ul. Baczyńskiego. Teren uzbrojony w instalację elektryczną
i wodno-kanalizacyjną.
Oznaczenie: działka nr 573/20 o pow. 5723 m 2 , księga wieczysta: GD2I/ 00009986/0
Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usługi i handel. Teren oznaczony na planie symbolem B 31MW/UH. Uchwała nr XVII/117/2007
Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20.12.2007r. ze zmianami.
Cena wywoławcza: 860 510,00 zł netto
Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony VAT 23 %
Sposób zbycia: w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie uchwały Nr XXX/288/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z 19 kwietnia 2013 r.
Warunki płatności: cena uzyskana w przetargu + podatek VAT płatna jednorazowo na dwa dni przed zawarciem umowy notarialnej.
Dodatkowe koszty ponoszone przez nabywcę: koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej.
Przewidywany termin przetargu: sierpień 2013 r.
Warunki sprzedaży i zobowiązania nabywcy nieruchomości:
1. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zabudować nieruchomość w okresie 4 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z przeznaczeniem w planie
zagospodarowania przestrzennego.
2. Za spełnienie warunku zabudowy nieruchomości należy rozumieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
3. W przypadku niezabudowania nieruchomości w terminie 4 lat od daty zawarcia umowy notarialnej nabywca nieruchomości lub jego następca prawny zapłaci
Gminie Sztum karę umowną w wysokości 100.000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych) w terminie 30 dni liczonych od daty upływu terminu zakończenia
inwestycji za każdy rozpoczęty rok po terminie niewykonania zabudowy z wypisaniem tego obowiązku w dziale III księgi wieczystej.
4. Co do obowiązku zapłaty kary umownej nabywca nieruchomości podda się egzekucji z art. 777 paragraf 1 pkt 5 k.p.c.
5. W przypadku poniesienia przez Gminę Sztum szkody przewyższającej karę umowną, gmina ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
6. W przypadku zbycia nieruchomości lub jej części w obrocie wtórnym przed zrealizowaniem zobowiązań określonych w umowie notarialnej zawartej z Gminą
Sztum odsprzedający sceduje przyjęte umową zobowiązania na kupującego. Brak przejęcia zobowiązań przez następcę prawnego pierwotnego kupującego będzie
skutkować dochodzeniem przez Gminę Sztum roszczeń finansowych od sprzedającego oraz zobowiązań wywiązania się z terminu zakończenia zabudowy.
7. W przypadku sprzedaży albo przeniesienia własności kupionej nieruchomości pod innym tytułem prawnym przez kupującego lub dalszych następców
prawnych, kupujący przyjmuje na siebie solidarną odpowiedzialność za uchybienie terminowi zabudowy przez następców prawnych. Zobowiązanie to dotyczy
także dalszych następców prawnych w ciągu następstwa prawnego.
8. Gmina Sztum zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w okresie 5 lat od daty sprzedaży w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy
nieruchomości z ujawnieniem tego prawa w dziale III księgi wieczyste.
Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust.4 ustawy z dnia 21.08. 1997
roku o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
Bliższe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w pokoju nr 52 lub 42 na II piętrze budynku Urzędu Miasta i Gminy
lub telefonicznie – nr (55) 640-63-79 lub 640- 63- 62.
Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej bip.sztum.pl w rubryce – ogłoszenia i wykazy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
Sztum, dnia 25.04.2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
należących do gminnego zasobu przeznaczonych
do dzierżawy i najmu w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego na czas nieokreślony

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
ogłasza przetarg nieograniczony
na sprzedaż działki nr 322 o pow. 774 m 2, położonej
w Białej Górze przeznaczonej pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Podstawowe informacje o przedmiocie dzierżawy: obręb Nowa Wieś, gm.
Sztum – działki nr 384, 392, 383, 381/6, cz. 386, cz. 389 i cz. 388 o łącznej pow.
23,08 ha
Opis nieruchomości: nieruchomość rolna
Sposób zagospodarowania: zagospodarowanie rolnicze – uprawy rolne
Przeznaczenie: dzierżawa na czas nieokreślony.
Cena rocznego czynszu dzierżawnego – 28,06 q pszenicy*.
Przewidywany termin przetargu – I połowa czerwca 2013 r.
Obecnie nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31.07.2013 r.

Opis i położenie nieruchomości: działka nr 322 o pow. 774
m2 położona w obrębie geodezyjnym Biała Góra, przeznaczona
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Nr księgi wieczystej: 1556
Cena wywoławcza: 22 500,00 zł netto
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek
VAT w wysokości 23 %
Wadium w wysokości 2250,00 zł należy wpłacić na konto
w BS Sztum nr 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040 do dnia
3.06.2013 r.
Warunki płatności: cena ustalona w przetargu płatna przed
zawarciem umowy notarialnej
Dodatkowe koszty: nabywca ponosi koszty zawarcia umowy
notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.
Termin i miejsce przetargu: 6.06.2013 r. o godz. 11.00 w sali
nr 33 Urzędu Miasta i Gminy Sztum.
Pełną treść ogłoszenia (do pobrania) umieszczono na stronie
internetowej bip.sztum.pl w rubryce – ogłoszenia i wykazy
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

*Czynsz dzierżawny jest płatny w dwóch półrocznych terminach w wysokości
równowartości pieniężnej wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy
określonej w umowie dzierżawy przez krajową średnią cenę skupu pszenicy
opublikowaną przez GUS, za każde półrocze danego roku kalendarzowego
obowiązującą w dniu płatności raty. Wartość 1q pszenicy do obliczenia
czynszu nie może być niższa niż 55 zł/q.
Podstawowe informacje o przedmiocie najmu: Sztum obr. II – część działki
nr 601/2
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa położona w centrum miasta
– plac Wolności Sposób zagospodarowania: utworzenie dwóch punktów
gastronomicznych o powierzchni 40 m2 każde na tzw. ogródki piwne wraz
z możliwością posadowienia dwóch tymczasowych obiektów nietrwale
związanych z gruntem, np. namiot, wiata, parasole
Przeznaczenie: najem na czas nieokreślony na prowadzenie sezonowej
działalności handlowej związanej z gastronomią
Cena miesięcznego czynszu najmu – 320,00 zł + VAT w miesiącach majwrzesień a w pozostałe miesiące czynsz wynosi 0 zł
Przewidywany termin przetargu – I połowa czerwca 2013 r.

Sztum, dnia 26.04.2013 r.
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Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż pięciu
nieruchomości położonych w Sztumskim Polu,
oznaczonych numerami 106/11,106/15,106/16,
87/2 i 86/2 oraz 87/3 i 86/3, z przeznaczeniem pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu
nieruchomości oznaczonych nr 176/3 i 176/8,
położonych w obrębie Sztumskie Pole,
przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu nieograniczonego

Opis, położenie i oznaczenie nieruchomości:
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca
się z działki nr 86/2 o pow. 1944 m2 opisanej w KW Nr
GD2I/00010545/7 i działki nr 87/2 o pow. 1950 m2, księga
wieczysta nr GD2I/00010376/1
Cena wywoławcza: 61 330,00 zł (netto)
Wadium: 6.133,00 zł (netto)
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca
się z działki nr 86/3 o pow. 1944 m2 opisanej w KW Nr
GD2I/00010545/7 i działki nr 87/3 o pow. 1953 m2 , księga
wieczysta nr GD2I/00010376/1
Cena wywoławcza: 61 340,00 zł (netto)
Wadium: 6134,00 zł (netto)
3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 106/15 o pow.
1502 m2, księga wieczysta GD2I/00002511/1
Cena wywoławcza: 45 060,00 zł (netto)
Wadium: 4506,00 zł (netto)
4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 106/16 o pow.
1501 m2, księga wieczysta GD2I/00002511/1
Cena wywoławcza: 45030,00 zł (netto)
Wadium: 4503,00 zł (netto)
5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 106/11 o pow.
2652 m2, księga wieczysta GD2I/00002511/1
Cena wywoławcza: 79 560,00 zł (netto)
Wadium: 7956,00 zł (netto)
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23 % na podstawie ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535
ze zm.)
Przeznaczenie: pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
– zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania
przestrzennego (Uchwała nr XXVII/182/2008 Rady
Miejskiej w Sztumie z 30.08.2008 r.).
Sposób zbycia: sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego dla każdej nieruchomości oddzielnie.
Podstawa zbycia: uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr
XVI/146/2012 z 31.03.2012r. i Nr XXVII/260/2013 z dnia
28 stycznia 2013 roku.
Warunki płatności: ustalona cena w przetargu płatna
jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej na konto
wskazane przez sprzedawcę.
Dodatkowe koszty: Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy
notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.
Termin i miejsce przetargu: 7.06. 2013 r. w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Sztum, pokój nr 33 - na nieruchomość
wymienioną w poz. 1 przetarg o godz. 10.00, w poz. 2 o godz. 10.30; w poz. 3 o godz. 11.00; w poz. 4 o godz. 11.30;
w poz. 5 o godz. 12.00.

Opis, położenie i oznaczenie nieruchomości: położona w obrębie
Sztumskie Pole, nr ewidencyjny 176/3 i 176/8 o łącznej pow. 1,1219 ha
Cena wywoławcza do przetargu: 246.820,00 zł netto
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23 %
Nr księgi wieczystej: 4036
Podstawa sprzedaży: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXII/198/2012
Sposób sprzedaży: w drodze przetargu nieograniczonego
Przeznaczenie: zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania
przestrzennego nieruchomość mieści się w terenach zabudowy
turystycznej: Uchwała Nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Sztumie
Warunki płatności: kwota uzyskana w przetargu płatna przelewem przed
zawarciem umowy notarialnej na konto wskazane przez Gminę.
Przewidywany termin przetargu: lipiec 2013 r.
Uwaga! Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy na czas
nieokreślony.

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski
do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w terminie 6 tygodni, licząc od dnia
wywieszenia wykazu.
Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej bip.sztum.pl w rubryce –
ogłoszenia i wykazy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
Sztum, dnia 25.04.2013 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż działki
oznaczonej nr 60/14 o pow. 770 m2 i działki nr 60/18 o pow.
3123 m2 położonych w Sztumie przy ul. Żeromskiego,
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
nieograniczonego.

Wadium: należy wpłacić oddzielnie na każdą nieruchomość do
dnia 4.06.2013 r. na konto BS w Sztumie nr 19 8309 0000
0000 0042 2000 0040
Pełną treść ogłoszenia (do pobrania) umieszczono na stronie
internetowej bip.sztum.pl w rubryce – ogłoszenia i wykazy oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Opis i położenie nieruchomości: działka nr 60/14 o pow. 770 m2, nr księgi
wieczystej: 3224,
Cena wywoławcza: 46 200,00 zł (netto)
Wadium: 4620,00 zł (netto)
Opis i położenie nieruchomości: działka nr 60/18 o pow. 3123 m2, nr
księgi wieczystej: 3224.
Cena wywoławcza: 171 765,00 zł (netto)
Wadium: 17 180,00 zł (netto)
Wadium: na każda działkę oddzielnie należy wpłacić do dnia 3 czerwca
2013 roku na konto BS Sztum - 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040
Do ceny uzyskanej w przetargu przeprowadzonym oddzielnie na każdą
działkę zostanie doliczony podatek VAT 23 %
Warunki płatności: Cena uzyskana w przetargu powiększona o VAT
płatna przed zawarciem umowy notarialnej.
Dodatkowe koszty: Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej
i wpisów do księgi wieczystej.
Przeznaczenie: pod zabudowę o funkcji przemysłowej i usługowej.
Termin i miejsce przetargów: 6 czerwca 2013 r. w sali nr 33 Urzędu Miasta
i Gminy - na działkę nr 60/14 godz. 10.00, na działkę nr 60/18 godz.. 10.30
Podstawa zbycia: Uchwała Nr XXV/237/2012 Rady Miejskiej w Sztumie.
Pełną treść ogłoszenia (do pobrania) umieszczono na stronie internetowej
bip.sztum.pl w rubryce – ogłoszenia i wykazy oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu.

Sztum, dnia 29.04.2013 r.

Sztum, dnia 26.04.2013 r.
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Sztum gościł gospodynie
Sztum jako zwycięzca poprzedniej edycji (KGW Czernin) był gospodarzem X Turnieju Gospodyń Wiejskich Województwa
Pomorskiego. Po wyrównanej rywalizacji i dobrej zabawie z Grand Prix wyjechało Koło KGW Grabina Zameczek w powiecie
gdańskim.

Sala sportowa gimnazjum wypełniła się do ostatniego miejsca..

Stoisko KGW Przezmark (gm. Stary Dzierzgoń).

W turnieju rozgrywanym
w hali sportowej Gimnazjum
udział wzięły koła wyłonione
podczas eliminacjach powiatowych oraz ubiegłoroczny
zwycięzca. W szranki stanęli:
Bolszewo (powiat wejherowski), Chwaszczyno (powiat
kartuski), „Dolina Łupawy”
(Potęgowo - powiat słupski),
Gnieżdżewo (powiat pucki),
Gołczewo (powiat bytowski),
Grabina Zameczek (powiat
gdański), Lasowice Wielkie (powiat malborski), Lipusz (powiat kościerski), Lotyń (powiat chojnicki), Nowy
Wiec (powiat starogardzki),
Czernin i Przezmark (powiat Na dobry początek taniec na swojską nutę.
sztumski), Redkowice (powiat lęborski), Tczewskie Łąki
(powiat tczewski) oraz Tychnowy (powiat kwidzyński).
W poszczególnych konkurencjach zwyciężali: najlepszy produkt tradycyjny (chleb) - Tczewskie Łąki; tablica - wizytówka koła - Gnieżdżewo; kapelusz
- Czernin; taniec – Chwaszczyno; najlepiej zaśpiewane
piosenki - Tychnowy.
Miło było posłuchać, jak
uczestnicy turnieju chwalili Sztum za dobrą organizację turnieju i gościnność. Dla
części z nich była to pierwsze zetknięcie z naszym miaCzerninianki prezentują swoje umiejętności wokalne.
stem.
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