Historyczna wizyta

Kiedy rondo?

W przyszłym roku jest szansa na
budowę ronda i przebudowę ulicy
Jagiełły w Sztumie – poinformował
podczas sesji Rady Miejskiej Karol Markowski, zastępca dyrektora
gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Jest to możliwe dzięki dobrej
współpracy z samorządem. Gdyby
nie to - to do 2020 roku nie byłoby
szans na te inwestycje. Większą siłę
przebicia mają miasta, gdzie występuje większe natężenie ruchu pojazdów.
- Faktem jest, że samorząd
wsparł nas i za osobiste wsparcie
i zaangażowanie pana burmistrza
chylę czoło i przekazuję podziękowanie. Zakładamy bardzo realny termin wprowadzenia tej inwestycji do
planu 2015 rok i w ciągu roku jesteśmy w stanie zakończyć – zapewnił.
Więcej str. 6

„Z Żuław i Powiśla”
Burmistrz Leszek Tabor w roli przewodnika pana prezydenta po mieście.
Fotoreportaż str. 2
kwietnia
za
zakończenie
odwiedzin
„Cieszę się, że w szczególnym momencie dla Polski – dwa dni po kano- w naszym mieście.
Wizyta prezydenta Rzeczypospolinizacji Jana Pawła II i w przededniu
10 rocznicy przystąpienia Polski do tej, pierwsza w dziejach Sztumu, to
Unii Europejskiej oraz Święta Na- wydarzenie, które na trwałe zapisze
rodowego Trzeciego Maja mogłem się w jego annałach. Dla sztumian,
odwiedzić miasto Sztum. Świadomi tych starszych i młodszych, którzy
naszego dziedzictwa razem realizu- przybyli na plac Wolności powitać
jemy postulaty nowoczesnego spo- głowę państwa, była także czymś
łeczeństwa obywatelskiego. Pozdra- szczególnym. – Prezydent okazał się
wiam mieszkańców i władze miasta ciepłym, kontaktowym, nie stwarzaSztum.” Takie słowa napisał prezy- jącym dystansu człowiekiem… - to
dent RP Bronisław Komorowski 29 najczęściej powtarzane opinie.

Od marca TVP Gdańsk realizuje audycję „Z Żuław i Powiśla”. Jest
to magazyn dla Sztumu, Malborka,
Kwidzyna i Nowego Stawu, prezentujący najważniejsze informacje
z regionu, kulturę, ludzi i ciekawe
miejsca.
Emisja czterech kolejnych odcinków na antenie TVP Gdańsk
w środy - 28 maja, 11, 25 czerwca
oraz 9 lipca o godz. 18.15. Powtórki
odcinka w tygodniu jego emisji w piątek o godz. 20.30, w sobotę o godz.
10.45 i w niedzielę o godz. 19.15.
Zapraszamy do oglądania.
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Autograf? Bardzo proszę…
Prezydent Bronisław Komorowski składa wiązankę kwiatów pod pomnikiem Rodła.

Tłumy powitały prezydenta na placu Wolności.

Spotkanie z przedstawicielami lokalnej społeczności.

Z uczniami szkół Sztumu, Czernina i Nowej Wsi podczas przygotowań kokard przed „Majówką z Polską”.
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Decyduj o budżecie obywatelskim

Do 30 czerwca trwa nabór wniosków z propozycjami zadań do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego
w 2015 r. Jeśli mamy pomysł, zobaczmy, jaka jest ścieżka postępowania, by miał on szansę sfinansowania i kto będzie
służyć pomocą.
Przypomnijmy: aby przeprowadzić
procedury budżetu obywatelskiego
gmina Sztum została podzielona na 2
okręgi konsultacyjne:
Okręg nr 1 „Sztum i Czernin”, obejmujący miasto Sztum i sołectwo Czernin;
Okręg nr 2 „Obszary wiejskie”, obejmujący sołectwa: Barlewice, Biała Góra,
ul. Domańskiego, Gościszewo, Gronajny, Kępina, Koniecwałd, Koślinka, Nowa
Wieś, Piekło, Parowy, Pietrzwałd, Postolin, Sztumskie Pole, Sztumska Wieś,
Uśnice, Zajezierze.
Kwota przeznaczona na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego
w roku 2015 wynosi łącznie 600 000 zł,
po 300 000 zł na każdy okręg.
Co można zgłaszać?
Zadaniem finansowanym z budżetu
obywatelskiego może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie
własne gminy, które jest możliwe do
realizacji w trakcie jednego roku budżetowego i które przyczyni się do poprawy warunków życia i funkcjonowania
mieszkańców gminy Sztum.
W szczególności: budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury gminnej, lub działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym,
oświatowym, sportowym lub innym
mającym na celu podniesienie jakości

życia mieszkańców.
Lista zadań własnych gminy oraz
wszystkie inne informacje dostępne są
na www.sztum.pl w zakładce Budżet
Obywatelski.
Kto może zgłaszać?
Wniosek z propozycją zadania do
zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić a także poprzeć każdy mieszkaniec miasta i gminy
Sztum, który najpóźniej w dniu zgłoszenia wniosku ukończył 16 lat. Przy czym
każda uprawniona osoba może zgłosić
lub poprzeć tylko projekt z okręgu, w
którym jest zameldowana, tzn. w okręgu nr 1 lub w okręgu nr 2.
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
Sztum oraz jednostek organizacyjnych
gminy nie mogą zgłaszać ani udzielać
poparcia dla wniosków o ujęcie zadania
w Budżecie Obywatelskim 2015.
Co we wniosku?
Formularz wniosku jest dostępny
w punkcie Informacja Urzędu Miasta i
Gminy w Sztumie oraz na www.sztum.
pl w zakładce Budżet Obywatelski
2015.
Wypełniając wniosek, należy:
a)
zaznaczyć okręg, w którym jest
się zameldowanym
b)
wskazać miejsce realizacji zadania, które może dotyczyć jedynie
terenów będących własnością lub w

dysponowaniu gminy (z wyłączeniem
m.in. terenów zamkniętych, własności
prywatnej, własności spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych
ze 100% tytułem prawnym do nieruchomości),
c)
dokonać precyzyjnego opisu
proponowanego zadania,
d)
wskazać zakres tematyczny zadania,
e)
podać szacunkowy koszt jego
realizacji,
f)
podać pełne dane identyfikujące wnioskodawcę (imię, nazwisko,
adres zameldowania, PESEL oraz dodatkowo adres e-mail i telefon kontaktowy),
g)
podać pełne dane identyfikujące 15 osób popierających wniosek
(imię, nazwisko, adres zameldowania,
PESEL). Osoby popierające muszą mieć
ukończone 16 lat i mogą popierać tylko
zadania dla okręgu, w którym są zameldowane.
Nie wiesz - zapytaj
Aby ułatwić mieszkańcom przygotowania wniosków o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim możliwe są konsultacje z pracownikami Urzędu Miasta
i Gminy Sztum. Więcej informacji na
stronie www.sztum.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2015.

Sonda. Mamy takie propozycje
DANUTA ZWOLENKIEWICZ:
- Sołtys i Rada Sołecka w Czerninie mają szczere chęci pozyskać
fundusze z budżetu obywatelskiego
na plac zabaw i zagospodarowanie
terenu wokół klubu osiedlowego
w Czerninie.
RYSZARD ANTONIUK, sołtys Gościszewa:
- Będziemy zgłaszać wnioski do
Budżetu Obywatelskiego. Jeszcze
nie mamy konkretnych propozycji.
Jako jeden z pomysłów to budowa
placu ćwiczeń na wzór tego w Zajezierzu na terenie rekreacyjnym.

Może być zlokalizowany obok placu
zabaw w szkole. Ale na razie to tylko
propozycja.

KATARZYNA MACZYSZYN, sołtys
Piekła:
- Na pewno skorzystamy z możliwości, jakie daje budżet obywatelski. Jesteśmy na etapie konsultacji, nie wypowiedziało się na
razie środowisko młodzieży. Myślimy
o doposażeniu świetlicy wiejskiej
w budynku po szkole. Chodzi o meble, gry planszowe. Może będziemy
aplikować o wyposażenie kuchni
z myślą o Kole Gospodyń Wiejskich.

ADAM POĆWIARDOWSKI, sołtys Zajezierza:
- Będę składał 2 a może 3 wnioski
w ramach budżetu obywatelskiego. Jeden dotyczy miejsca rekreacji
- grill zabudowany, rozbudowa placu zabaw o nowe urządzenia oraz
Internet plus 4 gniazda elektryczne
przy ławeczkach. Drugi dotyczyć będzie zainstalowania lamp solarnych
(jednej przy torach, a drugiej na
zakręcie przy Parlecie) oraz trzech
ograniczeń prędkości. Trzeci projekt
dotyczy ustawiania po drugiej stronie jeziora 3 ławek na wybrukowanym podłożu ze śmietnikami z widokiem na zamek i kościół.
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Żaba
powraca
13 maja w Urzędzie Marszałkowskim podpisane zostały umowy o przyznanie pomocy na realizację tegorocznych
projektów -„Turystyczny
Sztum na Szlaku Zamków Gotyckich” oraz „Żaba ze Sztumu - wydanie publikacji ukazujących i opisujących walory
Miasta i Gminy Sztum, połączone z zakupem artykułów
promocyjnych, podsumowane organizacją pikniku rodzinno-turystycznego”, realizowanego w ramach PROW na lata
2007-2013. Celem projektu
„Turystyczny Sztum…” jest
rozwój turystyki na terenie
gminy, przedstawienie turystom i mieszkańcom informacji na temat lokalnych atrakcji
turystycznych i kulturalnych,
m.in. przez wydanie publikacji
ze specjalnie opracowanym
logo. Koszty kwalifikowane
projektu wyniosą ok. 15 332
zł, projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości ok. 12
266 zł.
W ramach projektu pn:
„Żaba ze Sztumu…” planuje
się m.in. wydanie publikacji
i mapek adresowanych do
dzieci, opisujących walory
przyrodnicze, historyczne
turystyczne Dolnego Powiśla.
Koszty kwalifikowane projektu wyniosą ok. 28 842 zł, dofinansowanie wyniesie ok. 23
074 zł.

Będzie przedłużony Bulwar Zamkowy

To dobra wiadomość dla licznych spacerowiczów i rowerzystów, wybierających trasę
wokół Jeziora Sztumskiego. Zostanie wybudowany nowy ciąg pieszo-rowerowy.

Za mostkiem rozpocznie się nowy ciąg pieszo-rowerowy.
Rozpocznie się od mostka
nad kanałem przy ul. Jagiełły
i pobiegnie wzdłuż linii brzegowej jeziora przy ulicy Kwidzyńskiej do drogi wykonanej z płyt
jumb, prowadzącej na Zajezierze i teren rekreacyjny.
W miejscu dawnej dzikiej
plaży zostanie wybudowany
mostek oraz dwa miejsca przystankowe z ławkami, stojakami na rowery oraz koszami na
śmieci. Linia brzegowa zostanie
częściowo oczyszczona z zakrzaczeń i zadrzewień, by otworzyć
widok na jezioro i zamek od
strony ulicy Kwidzyńskiej.

Planowany ciąg składa się
z wydzielonej dwukierunkowej
ścieżki rowerowej o szerokości
2 metrów oraz takiego samego
traktu dla spacerowiczów.
Teren zostanie oświetlony
przez sześć punktów zasilanych
ze źródeł odnawialnych - panele
fotowoltaiczne i turbina wiatrowa.
Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane.
Urządzenia do ćwiczeń na terenie rekreacyjnym w Zajezierzu
cieszą się takim powodzeniem,
że – wypełniając postulaty ak-

tywnych sportowo mieszkańców – pojawią się pod koniec
czerwca kolejne.
Obecnie mamy 11 różnych
urządzeń fitness, a zostanie
ustawionych jeszcze 7 kolejnych. Obok dobrze już znanych
mieszkańcom urządzeń takich
jak: wioślarz, czy orbitrek i twister, stanie dodatkowo wzbogacony o rower, stepper – do
ćwiczeń dolnych partii ciała,
biegacza i surfera.
Dla mniej może aktywnych
przy jednej z ławek zostaną zamontowane… dwa zestawy do
pedałowania.

Uczniowie klas 0 – III ze
Szkoły Podstawowej w Nowej
Wsi już od lat korzystają z bezpłatnych przeglądów i porad
dentystycznych w Gabinecie
Stomatologii Ogólnej NZOZ
w Sztumie.
Dzięki życzliwej i fachowej
opiece doktor Beaty Ankudowicz uczniowie bez stresu
realizują program „Zdrowy
uśmiech”. Jest to działanie na
stałe wpisane w kalendarz szkolny, czego rezultatem jest coraz
większa świadomość właściwej

pielęgnacji jamy ustnej i zdrowego odżywiania wśród naszych uczniów. Ponadto w ciągu
całego roku szkolnego prowadzona jest fluoryzacja pod opieką pielęgniarki szkolnej.
Celem Programu „Zdrowy
uśmiech jest przełamywanie
barier w dostępie dzieci z terenów wiejskich d opieki stomatologicznej i wdrażanie do
pozytywnych nawyków dbania
o zdrowie, właściwe odżywianie i systematyczną profilaktykę
dentystyczną.

Nie bójmy się usmiechać
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Rzemiosło
piwne na medal
Stanisław Czarnecki mówi z uśmiechem, że z bratankiem Chrystianem są rzemieślnikami. Fakt, że nietypowymi,
bo zajmują się… warzeniem piwa.
Browar w Gościszewie to
była inicjatywa braci Andrzeja i Stanisława Czarneckich,
a jego początki sięgają 1990
roku. Pierwsza warka odbyła
się na początku następnego
roku. Produkowano tu jedną
markę piwa typu pilzneńskiego - Rycerza.
– Po kilku latach zaczął
się kurczyć rynek dla takich
małych browarów jak nasz
– wspomina pan Stanisław.
– Wkroczyli ostro światowi
giganci, z wielkimi pieniędzmi
na marketing i reklamę. Telewizyjne spoty przekonywały,
że wreszcie konsumenci mają
dostęp do prawdziwych piw…
To zadziałało, bo wielu miało w pamięci, jakie w czasach
Peerelu robiło wrażenie przywiezione piwo z Niemiec czy
Czechosłowacji. Nie przyjmowano wtedy argumentu, że to
jednak nie prawdziwe piwa,
ale raczej napoje piwopodobne, niemające nic wspólnego
z kilkuwiekową tradycją.
Gościszewski browar poszukiwał dla siebie miejsca,
powracając niejako do źródeł. Od 2004 roku zaczęto
tu wytwarzać niefiltrowane
piwa niepasteryzowane, a po
dwóch kolejnych latach piwo
pszeniczne.
- Znaczna część konsumentów zaczęło je doceniać, bo
miała dość stosowania konserwantów, czekała na produkty,
różniące się od tzw. masówki.

A dodatkowo byliśmy w stanie
warzyć małe partie, pod potrzeby określonego odbiorcy.
I tak np. restauracja Gdański
Bowke chciała mieć „własne”
piwo naturalne, nawiązujące
do nazwy i tradycji miejsca.
Byliśmy otwarci na takie propozycje – dodaje pan Stanisław.
Ważnym momentem
w działalności firmy było
spotkanie z trzema młodymi
ludźmi, którzy chcieli robić
własne piwa i stworzyli firmę
AleBrowar. Tak o tym napisali
na stronie internetowej:
„Żeby wcielić w życie nasz
pomysł potrzebowaliśmy przychylnego browaru. Poszukiwania zakładu, który przyjąłby
kontrakt trwały bardzo długo.
Najważniejsze we współpracy jest wzajemnej zrozumienie i wsparcie właścicieli. Po
kilku miesiącach poszukiwań
trafiliśmy do Panów Stanisława i Chrystiana z browaru Gościszewo i to okazało
się punktem przełomowym
w historii AleBrowaru. Od razu
udało nam się nawiązać nić
porozumienia, w ten sposób
nasza inicjatywa zadomowiła
się w najstarszym rodzinnym
browarze w kraju. (…) W tym
rodzinnym zakładzie swoją pasję realizują prawdziwi piwni
zapaleńcy, bez których AleBrowar nigdy by nie powstał. Dlatego z dumą możemy powiedzieć, że nasze piwa powstały

Pszeniczne piwo Viva Hel zdobyło srebrny medal podczas
prestiżowego konkursu Golden Beer Poland.
w zaprzyjaźnionym browarze
Gościszewo dzięki wsparciu
Stanisława i Chrystiana Czarneckich.”
Piwa warzone w Gościszewie zostały docenione podczas
Golden Beer Poland – prestiżowego konkursu organizowanego równolegle z ubiegłorocznym Forum Technologii
Browarniczych w Rzeszowie.
Pszeniczne piwo Viva Hel zdobyło srebrny medal. Złoty zaś
Rowing Jack w kategorii „mocne ale”, brązowy „lekkie ale”
- Amber Boy, oba sygnowane
przez AleBrowar.
Warto też dodać, że piwo
pomorskie zostało wpisane
na Listę Produktów Trady-

cyjnych, prowadzoną przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, a dwa piwa - pszeniczne
i naturalne niefiltrowane mogą
posługiwać się logo „Doceń
polskie”.
Paradoksem jest to, że gościszewskie piwo bardziej jest
znane w głębi kraju niż na
lokalnym rynku. Przejeżdżających przez wieś wita duża
reklama, ale zupełnie innego
browaru…
- Nie odwracamy się miejscowego rynku i społeczności
- dodaje Stanisław Czarnecki i na dowód wylicza akcje
prospołeczne. - Na pewno
będziemy widoczni tego lata
w Malborku.

Wygodne pociągi za rok…
W połowie przyszłego roku cztery nowoczesne dwuczłonowe spalinowe zespoły trakcyjne będą przewoziły pasażerów na
trasie Malbork - Grudziądz. Dostarczy je bydgoska PESA, który wygrała przetarg.
Pojazd ma 250 miejsc
(w tym 120 siedzących), klimatyzację, monitoring wewnętrzny, wysuwane schodki,
przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych
i rowerzystów. Będzie można
skorzystać z Internetu.
- Dziękuję władzom regionalnym za determinację
w doprowadzaniu tego przed-

sięwzięcia do finału – mówił Leszek Tabor, burmistrz
Sztumu podczas podpisania
umowy na zakup pojazdów
w Urzędzie Marszałkowskim.
- Z niedowierzaniem podchodziliśmy do tego, tym bardziej
się teraz cieszymy. Linia została oddana do użytku w 1883
roku. Była bardzo ważnym impulsem w rozwoju Powiśla.

Pomorskie, nabywając
wspomniane pojazdy, uzyskało wsparcie z funduszy europejskich. Koszty kwalifikowane sięgają prawie 37,5 mln zł,
z czego dofinansowanie strony
szwajcarskiej przekracza 28,1
mln zł.
- Mieliśmy otrzymać dotację w wysokości najwyżej
połowy kosztów kwalifikowa-

nych – powiedział marszałek
Mieczysław Struk. - Szwajcarzy
przyznali nam zdecydowanie
więcej.
Na szlaku Malbork - Grudziądz będą z początku kursować z szybkością najwyżej 90
km na godzinę. Na niektórych
odcinkach jednak wolniej. Modernizacji linii jest zaplanowana na lata 2015 - 2020.
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Co nowego na drodze krajowej
Co z obwodnicą Sztumu, rondem, modernizacją ulicy Jagiełły, chodnikami w Sztumskiej i Nowej Wsi oraz Kwidzyńskiej?
Na te pytania odpowiadał zaproszony na sesję Karol Markowski, zastępca dyrektora gdańskiego oddziału Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- W przyszłym roku jest szansa na budowę ronda i przebudowę ulicy Jagiełły
w Sztumie – mówi Karol Markowski.
Na obwodnicę Sztumu trzeba cierpliwie poczekać, ale - tłumaczył dyrektor
- taka inwestycja może odbić się na finansach samorządu. Stary odcinek drogi
krajowej staje się bowiem drogą gminną
i to na niej ciążą obowiązki utrzymania,
remontu lub przebudowy. Obwodnica
z pewnością nie powstanie przed 2020 rokiem.
Za to w przyszłym roku jest szansa na
budowę ronda i przebudowę ulicy Jagiełły
w Sztumie. Jest to możliwe dzięki dobrej
współpracy z samorządem. Gdyby nie to
- to do 2020 roku nie byłoby szans na te
inwestycje. Większą siłę przebicia mają
miasta, gdzie występuje większe natężenie
ruchu pojazdów.
- Faktem jest, że samorząd wsparł nas
i za osobiste wsparcie i zaangażowanie
pana burmistrza chylę czoło i przekazuję
podziękowanie. Zakładamy bardzo realny
termin wprowadzenia tej inwestycji do
planu 2015 rok i w ciągu roku jesteśmy
w stanie zakończyć.
Kolejna sprawa to chodniki, gdzie jest

Kalendarz podatnika

największe natężenie ruchu. Jesteśmy gotowi, aby wykonać kilka odcinków.
Należy poddać dyskusji połączenie ścieżki pieszo-rowerowej Malborka
i Sztumu. Jest to w fazie pewnej koncepcji
- nie wszystkie odcinki wpisują się w odcinki drogi krajowej, są takie miejsca np.
w Gościszewie. Miasto Malbork jest zainteresowane, mniej gmina Malbork.
Radna Wiesława Chabowska zapytała o chodniki przy ulicy Kwidzyńskiej,
w Sztumskiej Wsi i Nowej Wsi oraz drzewa rosnące przy drodze krajowej nr 55.
Zapytała, czy jest możliwość ustawienia
radaru w Sztumskiej Wsi? Stwierdziła,
że mieszkańcy nie odczuli zmniejszenia
ruchu pojazdów po wybudowaniu mostu
w Kwidzynie.
Karol Markowski wyjaśnił, że w przypadku budowy chodników GDDKIA działa
według pewnego programu, uwzględniającego ryzyko i statystyki wypadków na
danej drodze.
W uzupełnieniu burmistrz Leszek Tabor
dodał, że jest gotowa dokumentacja na uli-

cę Kwidzyńską. Natomiast, co do wykonania dokumentacji na budowę chodników
w Sztumskiej Wsi i Nowej Wsi to uzależnione jest od gotowości GDDKiA do zrealizowania tych inwestycji. Samorząd chętnie
pomoże.
Dyrektor Markowski stwierdził, że sam
chodnik nie wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Na podstawie przeprowadzonych analiz do większości wypadków
dochodzi na przejściach dla pieszych. Przyznał, że chodników powinno być ich więcej, ale… wszystkiego nie da się zrobić. Co
do fotoradaru to nie jest to zagadnienie
proste. Największą grupą przekraczającą
prędkość stanowią mieszkańcy. Jednakże
zbyt duża kontrola wywołuje też niezadowolenie.
- Dużym problemem są drzewa, szanujemy głosy ekologów, ale nie może to
być nadrzędne. Wycinki drzew możemy
dokonywać na podstawie prawomocnych
decyzji gminy. Jesteśmy gotowi jako Skarb
Państwa - GDDKiA, aby w zamian za wycinkę drzew była kompensacja, np. za wycięte
drzewo nasadzenie 20 w innym miejscu.
I my to robimy.
Radny Henryk Piepiórka zapytał, czy jest
możliwość wykonanie lewoskrętu na drodze krajowej - ulica Sienkiewicza od strony
Sztumu - skręt w kierunku Sztumskiego
Pola. Druga sprawa to wykonanie przejścia
na wysokości zakończenia ścieżki pieszo-rowerowej oraz wykonanie odcinka chodnika
do przejścia dla pieszych z nowego osiedla
mieszkaniowego przy ulicy Sienkiewicza.
Karol Markowski wyjaśnił, że realne jest
wykonanie lewoskrętu i chodnika.
Burmistrz Leszek Tabor podziękował
dyrektorowi Karolowi Markowskiemu za
tak ważne dla mieszkańców informacje.
W przypadku chodnika może zadeklarować, że przeanalizuje z radnymi możliwość
sfinansowania przygotowania dokumentacji.

Przypominamy o terminach płatności, które przypadają w maju i czerwcu.
15 maja/czerwca – comiesięczna rata podatku od nieruchomości od osób prawnych oracomiesięczna rata podatku leśnego od
osób prawnych,
15 maja - rata podatku rolnego od osób prawnych; rata podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych,
30 maja – roczna opłata od posiadania psów (32 zł za posiadanie jednego psa).
Wpłat należy dokonywać u wyznaczonych inkasentów lub bezpośrednio na konto Miasta i Gminy Sztum w BS Sztum nr: 74 8309
0000 0000 0042 2000 0020 (wpłaty dokonywane w placówkach Banku Spółdzielczego w Sztumie pobierane są bez prowizji).
10 czerwca – comiesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – płatna na nadany indywidualny numer konta
bankowego .
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Młodzież potrzebuje autorytetów

19 maja w Gimnazjum nr 1 miało miejsce podsumowanie programu „Z Wadowic na ołtarze”, którego realizację zaplanowano w związku z niezwykłym faktem - wyniesienia patrona szkoły Jana Pawła II na ołtarze.

Wieczoru poezji Karola Wojtyły „Zatrzymane słowa”. Na
zdjęciu Agata Trafalska.
Działania w ramach tego
programu uwzględniały różnorodną aktywność uczniów
Gimnazjum nr 1, ale także
dzieci i młodzieży z innych
placówek na terenie gminy,
a nawet powiatu sztumskiego, gdyż jednym z celów była
integracja naszej lokalnej społeczności .
Podczas swojego pontyfikatu Jan Paweł II w sposób wręcz
niezwykły nawiązywał kontakt
z ludźmi, nie tylko młodymi.
Oddziaływał swą duchowością i charyzmą, ale też autentycznością, niebanalnym poczuciem humoru i „świeżym”
spojrzeniem na problemy
współczesności. Odwołując się
do wartości głoszonych przez
papieża, kolejne pokolenie Polaków mogło wykazać się ich
znajomością i zrozumieniem
poprzez uczestnictwo w konkursach i rozmaitych spotkaniach.
21 marca młodzież sztumskiej „jedynki” wystartowała
w I biegu papieskim. Dla najlepszej klasy pierwszej, drugiej
i trzeciej nagrody ufundowała
Rada Rodziców.
W ostatnią sobotę marca
trzyosobowe drużyny reprezentujące gimnazja powiatu
sztumskiego stanęły do zmagań
w I Konkursie Humanistycznym
„Młodzież potrzebuje autory-

tetów”, wśród których zwyciężyła drużyna Zespołu Szkół w
Czerninie, wykazując najlepsze
rozeznanie w zawiłościach polskiej gramatyki i ortografii, wyprzedzając gimnazja w Starym
Targu i Sztumie.
Rocznica śmierci patrona
stała się okazją do spotkania uczniów wszystkich szkół
z naszej gminy w szkolnej czytelni podczas wieczoru poezji
„Zatrzymane słowa”. Wybrane
utwory Karola Wojtyły zaprezentowali uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Sztumie, licealistki z Zespołu Szkół
w Sztumie oraz sztumscy gimnazjaliści. Ich wystąpienia
urozmaicone wykonaniem
„Barki” czy pieśni do słów Karola Wojtyły uczyniły ten wieczór niezwykłą ucztą duchową
dla gości i uczestników.
Naśladując niezwykle utalentowanego patrona wszyscy
uczniowie mogli zadebiutować
na niwie literackiej, do czego
świetną okazję stanowił konkurs na pamiętnik „Serdecznym atramentem”. Nagrodzono niezwykle oryginalne prace
literackie : Eweliny Eckhardt
z Zespołu Szkół w Czerninie
(gimnazjum) i Jana Lewandowskiego z Zespołu Szkół w Mikołajkach Pomorskich (szkoła
podstawowa) - I miejsce, Agaty Witkowskiej z gimnazjum

w Mikołajkach Pomorskich –
II miejsce, Alicji Gołębiowskiej
z gimnazjum w Czerninie –
III miejsce. Wyróżnienia przyznano: Nikoli Waszczuk i Julii
Pelplińskiej – gimnazjalistkom
ze Sztumu.
W maju wszyscy uczniowie
sztumskiej „jedynki” przystąpili również do konkursu wiedzy
o życiu i działalności swojego
patrona. Nagrody przygotował
proboszcz parafii św. Andrzeja
Boboli ks. Tomasz Baliński.
Jednak największy oddźwięk
miał konkurs plastyczny- na
zakładkę do książki lub okolicznościową kartkę pocztową.
Mnóstwo pięknych prac wykonały dzieci z przedszkola im.
Kubusia Puchatka (I miejsce:
Zuzanna Pliszka i Lena Weiss),
ze szkół podstawowych w No-

wej Wsi, Gościszewie i Sztumie
(I miejsce – Ida Chańko – SP 2)
oraz gimnazjaliści ze Sztumu
i Czernina (I miejsce - Klaudia
Orzechowska z Czernina).
Podsumowanie twórcy
i realizatorzy programu potraktowali jako okazję do spotkania zwycięzców we wszystkich
konkursach. Wręczono im pamiątkowe dyplomy i nagrody
w większości ufundowane przez
burmistrza Leszka Tabora.
Młodzież, która podejmowała uczestników i gości
w murach swojej szkoły,
uświetniła to spotkanie programem „Wzgórze w Krainie
Moria”, dostarczając po raz
kolejny doznań artystycznych,
a na zakończenie przygotowała słodkie „małe co nieco” dla
pokrzepienia ciała.

Uczniowie gimnazjum im.
Jana Pawła II ponownie włączyli
się do ogólnopolskiej akcji „Młodzi głosują”, której celem jest
zwiększenie aktywności obywatelskiej i wprowadzenie ich
w procedury demokratycznego
głosowania. Uczestnicy tej akcji
prowadzili działania profrekwencyjne, by skłonić mieszkańców
Sztumu i okolic do jak najliczniejszego udziału w wyborach do

parlamentu europejskiego.
19 maja odbył się w szkole
prawybory, w których młodzież
oddawała głos na komitety wyborcze startujące do europarlamentu. Na szkolnych korytarzach
pojawiły się plansze informujące
o funkcjonowaniu Parlamentu
Europejskiego, o działaniu polskich deputowanych i wpływie
polityki europejskiej na politykę
Polski.

Nie daj się przegłosować

Na ulicach Sztumu pojawiły się plakaty, ulotki i wlepki zachęcające do udziału w głosowaniu.
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Kiedy półtora roku wybierano Radę Miejską
Publikujemy fragment opracowania prof. dr. hab. Marka Stażewskiego „Miasto i gmina Sztum w latach 1806 – 1945”.
Całość w formie książkowej ukaże się w tym roku.
Po zajęciu Sztumu przez Prusy
w 1772 roku władza w mieście znalazła się pod ścisłą kontrolą administracji pruskiej. Dotychczasowy samorząd
miejski został zniesiony, a władzę w
mieście powierzono mianowanemu
magistratowi. Stan ten zmienił się
u schyłku 1808 roku. Wśród reform,
które miały wzmocnić, zmodernizować
Prusy była reforma miast, realizowana
na podstawie „Ordynacji dla wszystkich
miast monarchii pruskiej” z 19 listopada 1808 roku. Zmieniła ona zasadniczo
także ustrój Sztumu. Miasto stawało się
gminą ze znaczną samodzielnością administracyjną i gospodarczą, realizowaną dzięki funkcjonowaniu miejskich instytucji o charakterze samorządowym.
Gmina miejska uzyskała osobowość
prawną, a ordynacja wyznaczała ściśle
granice między jej zadaniami oraz zadaniami władz i instytucji państwowych.
Władza państwowa zastrzegła bezpośrednio dla siebie przede wszystkim
kwestie związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa, realizowane
przez organa policji bezpieczeństwa.
Wprowadzanie w Sztumie zmian
ustrojowych wynikających z nowej
ordynacji miejskiej rozpoczęło się na
polecenie Królewskiej Pruskiej Kamery Wojny i Domen w Kwidzynie
w styczniu 1809 roku. Proces kształtowania nowych instytucji miejskich
nie przebiegał jednak bezproblemowo
i trwał ponad półtora roku. 12 lutego
na zebraniu w którym wzięło udział
49 pełnoprawnych obywateli miasta
wybrano na członków Rady Miejskiej
(Stadtverordnetenversammlung) 16
deputowanych i 8 zastępców, a także
4 reprezentujących Radę członków
magistratu (Rathsmänner). 20 lutego
nowo wybrani deputowani wybrali na
stanowisko burmistrza dotychczasowego burmistrza policyjnego Wetzela,
a także drugiego opłacanego członka
magistratu – skarbnika miejskiego zwanego kamlarzem (Stadt-Cämmerer).
Został nim też dotychczasowy kamlarz
Zittass. Rezultat tych wyborów, przedstawiony w połowie maja do zatwierdzenia kwidzyńskiej Kamerze, został
jednak przez nią zakwestionowany ze

względu na zbyt dużą liczbę wybranych deputowanych, a także niewłaściwe protokoły z wyborów. Kamera
stwierdziła, że ze względu na liczbę
obywateli mających prawa wyborcze,
do rady miejskiej należy wybrać tylko
9 deputowanych i 3 lub maksymalnie
6 zastępców. Polecała natychmiastowe
zarządzenie nowych wyborów.
Powtórne wybory odbyły się dopiero
26 września 1809 roku z udziałem już
61 obywateli. Wybrano jednak wówczas 13 deputowanych i 3 zastępców,
co spowodowało, że Kamera znowu
odmówiła zatwierdzenia składu rady.
Dopiero na początku stycznia 1810
roku, uwzględniając petycje wybranych deputowanych oraz duchownych
sztumskich zaangażowanych w procesie kształtowania nowych władz miejskich, a także rosnące problemy w zarządzaniu miastem, władze zgodziły się
uznać wybór z 26 września 1809 roku
pod warunkiem, że skład rady zostanie
zredukowany do 9 członków. Umożliwiło to dokonanie wyboru członków
nowego magistratu. 27 stycznia 1810
roku deputowani wybrali na stanowisko burmistrza sekretarza administracji
leśnej Renspiessa, zaś na stanowisko
płatnego członka magistratu i jednocześnie kamlarza jednego z wybranych
poprzednio deputowanych - Daniela
Neumanna. Pozostałymi, nie opłacanymi członkami magistratu zostali także
wcześniej wybrani na deputowanych
Johan Kramer, Frantz Orlowsky i Jacob
Neise, a także spoza członków Rady kupiec Jacob Neumann. Jeszcze kilka miesięcy minęło zanim ostatecznie w lipcu
władze państwowe postanowiły potwierdzić wybór członków magistratu
i zakończyły tym samym wprowadzanie
ordynacji miejskiej w Sztumie.
Gminę miejską tworzył ogół obywateli miasta, jednak obowiązywał
podział mieszkańców na trzy grupy
o różnych uprawnieniach. Do pierwszej
należeli pełnoprawni obywatele (Bürger) i tylko oni mieli prawa polityczne
– czynne i bierne prawo wyborcze. Aby
zostać zaliczonym do tej kategorii trzeba było być osobą pełnoletnią (wymagany wiek - 25 lat, od 1853 roku - 24

lata, od 1919 roku - 20 lat), o nieposzlakowanej moralności, wykonywać
zawód zaliczany do miejskich, posiadać
w mieście nieruchomość lub uzyskiwać
określonej wysokości dochód roczny.
Do drugiej grupy (tzw. Schutzverwandte), zdecydowanie najliczniejszej, zaliczano stałych mieszkańców, którzy
nie spełniali powyższych warunków
i w związku z tym nie mogli uczestniczyć w wyborach ani sprawować
urzędów miejskich. Wreszcie trzecią
stanowiły osoby uprzywilejowane,
wyłączone spod władzy miejskiej (tzw.
Eximirte) - duchowni, urzędnicy państwowi, wojskowi.
Zasadniczą zmianę w kwestii obywatelstwa miejskiego przewidywała ordynacja gminna z 11 marca 1850 roku,
której wprowadzanie w życie miało
związek z tendencjami demokratyzacyjnymi wywołanymi wydarzeniami Wiosny Ludów. Wprowadzała ona ustrój
wspólny dla miast i wsi, znosząc formalny podział na pełnoprawnych obywateli i pozostałych mieszkańców, uzależniając uzyskanie praw wyborczych
od stosunkowo łatwych do spełnienia
warunków. Jednak nowy trójklasowy
system wyborczy faworyzował najbogatszych. Wyborców dzielono bowiem
na trzy klasy w zależności od wysokości
płaconych przez nich podatków bezpośrednich, a każda z trzech grup wybierała taką samą liczbę deputowanych
do rady gminy. Dawało to nieproporcjonalnie silną reprezentację najmniej
licznym grupom o najwyższych dochodach. Taki stan prawny w zakresie obywatelstwa obowiązywał jednak bardzo
krótko, bo już w 1853 roku zaczęto
w Sztumie wprowadzać (zakończono
to w połowie 1854 roku) nową ordynację miejską (z 30 maja 1853 roku),
w której powrócono do pojęcia prawa
miejskiego i podziału mieszkańców na
kategorie o zróżnicowanym statusie
prawnym. Rozszerzono jednak znacznie
grupę pełnoprawnych obywateli, zaliczając do niej wszystkich mieszkańców,
których głównym źródłem utrzymania
było rzemiosło. Utrzymano natomiast
trójklasowy system wyborczy.
MAREK STAŻEWSKI
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Wsparcie w e-Centrum

Od lutego Miasto i Gmina Sztum współpracuje z Fundacją „Aktywizacja” przy projekcie
„Wsparcie osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.
Działania są realizowane
w e-Centrum, zlokalizowanym
w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Czerninie.
Uczestnikami projektu jest
9 osób niepełnosprawnych,
korzystających z pomocy
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Przejdą
oni szkolenia podnoszące ich
kwalifikacje.
Uczestnicy są w trakcie realizacji tzw. wsparcia podstawowego. Zostały utworzone
indywidualne plany działania
dla każdego z beneficjentów,
odbyły się też warsztaty umiejętności społecznych. A przed
uczestnikami jeszcze szkolenie z zakresu obsługi komputera i Internetu oraz seminarium prawne dla uczestników

Dla każdego z uczestników projektu zostały stworzone indywidualne plany działania.
zacja drugiego etapu projektu
projektu oraz ich rodzin.
Po zakończeniu działań – to m.in. kursy i praktyki zaw ramach wsparcia obowiąz- wodowe i staże rehabilitacyjkowego rozpocznie się reali- ne.

Zaproszenie
na festyn

Klub Abstynenta Radość
i Słońce zaprasza 14 czerwca do udziału w V Festynie
Trzeźwościowym „Bądźmy
sobą”, który tradycyjnie
jest organizowany przy
współpracy z Gimnazjum
nr 1 w Sztumie. W programie m.in.: turniej piłki nożnej, konkurs rysunkowy dla
dzieci, zawody w rzutach
lotkami, ringiem, piłką do
kosza, warcaby, przeciąganie liny. Organizatorzy
zapewniają ciepły posiłek,
słodki poczęstunek i miłą
atmosferę.
Początek festynu organizowanego na terenie gimnazjum – godz. 9.
Zadanie jest finansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2014.

Moda na życie bez uzależnień
W Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się spotkanie dotyczące programu „Profilaktyka a Ty” (PaT), podczas którego przedstawiciele PaT w Malborku przedstawili propozycję utworzenia takiej grupy w Sztumie. Inicjatywę tę poparły władze
samorządowe.
Wkrótce potem wspólnie z grupą teatralną „Podaj dalej” zorganizowano w
Sztumskim Centrum Kultury nabór do
sztumskiej grupy „Profilaktyka a Ty”. 30
kwietnia w SCK odbyła się inauguracja
jej działalności. Zostały zaproszone władze samorządowe Miasta i Gminy Sztum,
przedstawiciele Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie,
członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyrektorzy i uczniowie szkół gimnazjalnych,
Komendant Powiatowy Policji oraz Grupa
PaT z Malborka.
Podczas spotkania Adrianna Malecka,
liderka malborskiej grupy PaT, przedstawiła założenia programowe oraz filmiki
obrazujące działalność grup z całego kraju. Gwoździem programu było przedstawienie przez sztumską grupę PaT spektaklu profilaktycznego „Sekret”.

PaT to program: mody na życie bez
uzależnień; profilaktyki rówieśniczej;
dobrych wiadomości, a nie protestów;
zaproszeń, a nie wykluczeń; destygma-

tyzacji młodzieży wykluczonej lub środowiskowo marginalizowanej; bez nagród
i działania za coś; nierobienia co się chce,
ale odpowiedzialności za siebie i innych.

Gwoździem programu było przedstawienie przez sztumską grupę PaT spektaklu profilaktycznego „Sekret”.
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Razem pokonamy przeciwności

7 maja Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie, działający w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, po raz czwarty na terenie „Campingu nad Białym” w Sztumskim Polu zorganizował festyn sportoworekreacyjny z udziałem niepełnosprawnych uczestników środowiskowych ośrodków wsparcia.
nej wartości, dobrą zabawę
i nawiązywanie kontaktów
z innymi ludźmi. Wszyscy, którzy uczestniczyli w festynie,
mogą więc czuć się zwycięzcami!
Dyrektor MGOPS składa
szczególne serdeczne podziękowania wolontariuszom
oraz dyrekcji Wojewódzkiego
Zespołu Szkół Policealnych
w Sztumie za pomoc w organizacji festynu!

Wspólne zdjęcie uczestników festynu „Razem pokonamy przeciwności”.
Na zaproszenie odpowiedziało ponad 100 gości. Byli
to uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Ryjewa i Koniecwałdu, Środowiskowych
Domów Samopomocy z Kończewic i Sadlinek oraz podopieczni Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im.
Krystyny Jankowskiej w Uśnicach.

Podczas imprezy zaproszeni
goście uczestniczyli w rozgrywkach sportowych, nawiązywali
nowe znajomości, relaksowali
się w otoczeniu przepięknej
przyrody. Znakomita pogoda
napawała wszystkich optymizmem i dobrym humorem.
Przedsięwzięcie nawiązywało do Europejskiego Dnia
Walki z Dyskryminacją Osób

Senior znaczy aktywny

Niepełnosprawnych, który obchodzony jest w krajach Unii
Europejskiej początku lat 90.
Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej,
podkreślała, że w zmaganiach
sportowych osób niepełnosprawnych chodzi nie tyle
o wyniki, co przede wszystkim
o budowanie poczucia włas-

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” w Sztumie zaprasza do
udziału w projekcie pn „Aktywny senior darem serca dla potrzebujących”.
Projekt skierowany jest do
osób, które ukończyły 60 rok
życia, a udział w nim jest całkowicie bezpłatny. W ramach
zadania uczestnicy mogą skorzystać z terapii zajęciowej,
ćwiczeń ruchowych i usprawniających, zajęć rekreacyjnych,
sportowych i kulturalnych, wyjazdów na basen (do pływalni
w Kwidzynie), wycieczek, ciekawych spotkań towarzyskich
a także edukacyjnych - z lekarzem, pielęgniarką i psychologiem, ciepłego posiłku a także
z pomocy w czynnościach domowych, którą będą oferować
wolontariusze.

Projekt realizowany jest
przez Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Przewlekle Chorym
Dar Serca w Sztumie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym DAR SERCA w Czerninie,
Partnerami projektu są:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
oraz Sztumskie Centrum Kultury.
Projekt będzie realizowany
przez fachowy personel od
maja do grudnia 2014 roku.
Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem: Stowarzy-

szenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”, ul.
Reja 12, tel. 502-610-652, 55
277 92 35 (34), e-mail: krystynaszafranska@interia.pl oraz
partnerów: Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Mickiewicza 39, tel. 55
640 63 32, e-mail: i.karol@
mgopssztum.pl; Sztumskie
Centrum Kultury, ul. Reja
13, tel. 55 277 23 06; e-mail:
sck@data.pl.
Zadanie współfinansowane
jest ze środków Rządowego
Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020.

Usługi
opiekuńcze
Od maja Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle
Chorym Dar Serca świadczy
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert
podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Dar Serca. Obejmuje ona organizowanie
i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla
3 osób cierpiących na zaburzenia psychiczne zamieszkałych na terenie miasta i gminy. Są świadczone w miejscu
zamieszkania chorych we
wszystkie dni tygodnia.
Specjalistyczne usługi
opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych
potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone
przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Więcej informacji można
uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie,
ul. Mickiewicza 39, 82-400
Sztum, pok. nr 5, tel. 55 640
63 32, e-mail: j.lukasik@
mgopssztum.pl.
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Znają zamki, epokę, postaci

Patrycja Sobolewska i Emanuel Okrój będą naszą gmin na etapie ogólnopolskim konkursu, który odbędzie się 2 czerwca
w Stębarku koło Grunwaldu.

Uczestnicy gminnego konkursu historycznego z burmistrzem Leszkiem Taborem i opiekunami.
Kolejny raz młodzi mieszkańcy gminy
mogli sprawdzić swoją wiedzę z historii

stosunków polsko-krzyżackich, zamków
na terenach zdobytych na Prusach i na

Pomorzu Gdańskim. Już po raz drugi zakres materiału obejmował także wiedzę
o zamkach, znajdujących się obecnie w
obwodzie kaliningradzkim. Uczniowie
musieli się także wykazać znajomością
postaci historycznych i elementów budownictwa obronnego.
Po eliminacjach w szkołach, 13 maja
w Gimnazjum nr 1 w Sztumie odbył się
konkurs gminny, na który przybyło 25
uczestników. Rozwiązywali test różny dla
szkól podstawowych i gimnazjów.
W kategorii szkół podstawowych laureatami zostali: Patrycja Sobolewska, Karol
Lotarski (oboje Gościszewo) i Aleksandra
Zdziennicka (SP 2); w kategorii gimnazjalistów: Emanuel Okrój, Marcelina Machajewska i Bartosz Mielniczek ze Sztumu.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki, ufundowane
przez burmistrza miasta i gminy.

Anioły rozwijają skrzydła

14-15 maja Uśnickie Anioły - zespół teatralno-wokalny, działający przy SOSW w Uśnicach, gościł w Kwidzynie na XXI
Forum Teatralnym Szkolnictwa Specjalnego.
Zespół brał udział w tym przeglądzie
nie po raz pierwszy. W tym roku za zaprezentowaną sztukę „Chwytaj marzenia”
otrzymał Nagrodę Burmistrza Kwidzyna.
Autorami przedstawienia są Jolanta Masny, Agnieszka Doering oraz Krzysztof Maciąg.
Pantomima opowiada o tym, że warto w życiu spełniać swoje pasje, marzyć
i realizować te marzenia. Nie oglądać się
na ludzi, którzy złymi słowami i brakiem
wiary, podcinają nam skrzydła.
Każdego roku wykonywany jest także plakat do przedstawienia pod okiem
Katarzyny Burzyńskiej. W konkursie odbywającym się w ramach Forum zdobył
pierwsze miejsce.
Anioły w tym roku będą obchodzić 10lecie pracy artystycznej. Na swoim koncie
mają już wiele nagród: Ze swoimi przedstawieniami wyjeżdżają także na międzynarodowe festiwale

Uśnickie Anioły przed kwidzyńskim Kino-Teatrem.

Koncert organowy z niespodzianką
Niezwykle ciekawie zapowiada się, organizowany już po raz piąty, koncert organowy w kościele św. Anny w Sztumie. W niedzielę 27 lipca zagra nie tylko świetny organista - Maciej Zakrzewski, wykładowca Akademii Muzycznej im.
Stanisława Moniuszki w Gdańsku, ale razem z nim wystąpi Gdański Kwartet Smyczkowy.
W programie koncertu znajdą się zatem nie tylko utwory na organy solo, ale także na kwartet smyczkowy z organami, m. in. J. S. Bacha, J. F. Haendla, F. Nowowiejskiego. Będziemy też mogli wysłuchać kwartetu W. A. Mozarta.
Na zakończenie występu artyści przygotowują niespodziankę
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Aktywnie, zdrowo, kolorowo

To główne hasło projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Dzieci”, działającego w przedszkolu Kubusia Puchatka.

Program promuje aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci w wieku przedszkolnym.
Przedsięwzięcie ,,Aktywnie, zdrowo, kolorowo…”
zawiera działania, które realizowane są z dziećmi w wieku przedszkolnym i ich rodzicami z terenu miasta i gminy
Sztum. W zaplanowanych
działaniach członkowie pragną promować zdrowy styl
życia, wolny od uzależnień i
przemocy poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci,
w szczególności z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.
Zadanie jest prowadzone

w formie cyklicznych spotkań
dzieci i rodziców na terenie
Publicznego Przedszkola nr
1 w Sztumie. Te dodatkowe
zajęcia i zabawy odbywają
się w godzinach popołudniowych raz w miesiącu. W projekcie zaplanowano także pedagogizację rodziców z grupy
projektowej - spotkanie z
pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Sztumie.
W ramach przedsięwzięcia 31 maja odbędzie się też

Festyn Rodzinny w Parku
Miejskim. Uczestnicy będą
mieli możliwość skorzystania
z wielu różnorodnych atrakcji. Zaplanowane jest między
innymi „Miasteczko edukacyjne”, gdzie zabawę połączono
z nauką (czyli najlepsze połączenie przyjemnego z pożytecznym).
Na realizację projektu
Stowarzyszenie otrzymało
dofinansowanie z MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sztumie.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas
określony do 3 lat.
Boksy garażowe nr 14 i 18 położone na części działek nr 279/133 i 279/131 obrębie II m.
Sztum oraz część działki nr 279/133 obrębie II m. Sztum z przeznaczeniem na ogród rekreacyjny.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykazy dotyczące sprzedaży nieruchomości:
1.
W drodze bezprzetargowej działki nr 29/2 położonej w obrębie I m Sztum z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości nr 28/1.
2.
W drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Skłodowskiej 21 i oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 0,407 do działki nr 176
położonej w obrębie I m. Sztum. Lokal jest obciążony bezumownym korzystaniem.
3.
W drodze przetargu nieograniczonego działki nr 573/7 położonej w obrębie II m. Sztum
z przeznaczeniem pod zabudowę o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej, handlu i usług.
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 sprzedaży – Urząd Miasta i Gminy Sztum,
pokój nr 52 i 42 (II piętro), tel. 55 640 63 79 lub 55 640 63 72.

Uśnic dzień
otwarty

20 maja w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach odbył
się dzień otwarty pod hasłem
„Do życia przez naukę, sport
i zabawę”. Goście mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną,
zasadami funkcjonowania
Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, organizacją pracy w internacie oraz
różnymi formami zajęć pozalekcyjnych o charakterze
sportowym, muzycznym i plastycznym. Podpisano umowę
o współpracy między SOSW
a Zespołem Szkół w Barlewiczkach, Specjalnym Ośrodkiem
Szkolno-Wychowawczym
w Kołozębiu i Zespołem Szkół
w Dzierzgoniu.
Goście zapoznali się z bazą
lokalową ośrodka oraz uczestniczyli w różnego rodzaju zajęciach edukacyjnych i terapeutycznych. Wraz z uczniami
przygotowali i uczestniczyli
w pokazie mody ekologicznej,
podczas zajęć kulinarnych
gotowali zupę, piekli ciasto
i kroili sałatkę. Uczniowie wystąpili z krótkim programem
artystycznym.
Pożegnano się wspólną zabawą i do zobaczenia za rok.

Psie sprawy

Realizując program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
i gminy, Urząd Miasta i Gminy w Sztumie wystąpił z apelem do szkół podstawowych
i gimnazjum o zorganizowanie zbiórki karmy i potrzebnych rzeczy dla bezpańskich
psów.
W Gimnazjum nr 1 przeprowadzono zbiórkę ręczników, koców oraz karmy.
Przekazano to wszystko
przedstawicielowi schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Glinczu. Składamy serdeczne podziękowanie dla wszystkich biorących czynny udział
w akcji.
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Tak pięknie fotografują
W Sztumskim Centrum Kultury odbyła się kolejna wystawa fotograficzna słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
uczęszczających na zajęcia sekcji fotograficznej, prowadzonej przez Wacława Bieleckiego.

Prezentujemy prace:
Ewy Grzecy („Widok na Sztum
z Czernina”)
Henryka Biskupa („Sztumskie
Przedzamcze”)
Barbary Derbich („Droga do Koślinki”)
Wacława Gładczuka („Krzyż graniczny koło Waplewa”)
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