Inwestorzy coraz bliżej strefy

Burmistrz Leszek Tabor opowiada wicepremierowi Januszowi Piechocińskiemu o planach inwestorów w sztumskiej Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
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Rodzina 3+

1 lipca wchodzi w życie przyjęty
uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie
program „Rodzina 3+”. O zasadach
ubiegania się zainteresowanych
mieszkańców o tę „samorządową“
Kartę oraz uprawnieniach z niej
wynikających na naszym terenie informujemy na bieżąco na stronach:
www.sztum.pl, www.mgopssztum.
pl oraz pod numerem telefonu: 55
640 63 51. Natomiast od 16 czerwca realizowany jest na naszym terenie rządowy program dla rodzin
wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.
Więcej str. 3

Z książki
na ekran

Z okazji Dnia Dziecka
burmistrz Leszek Tabor
zaprosił dzieci do Kino-Teatru Powiśle na premierowe pokazy filmu animowanego „Żaba ze Sztumu”.
Jej bohaterka znana jest
wielu najmłodszym od kilku lat – to bohaterka wydanej książeczki z tekstem
Jarosława Sieka i rysunkami Agnieszki Haci, popularnej „bombajki”: żaba
turystka przybyła do naszej małej ojczyzny i wraz
z przyjaciółmi przeżywa
różne zabawne przygody
w malowniczych zakątkach ziemi sztumskiej.
Nie wszystkie dzieci
mogły tego dnia dotrzeć
do kina na seanse, więc
pan burmistrz zaproponował dodatkowe pokazy
podczas czerwcowych festynów organizowanych
przez sołectwa i szkoły.
Zainteresowanie filmem
jest bardzo duże, bo to
pierwsza taka produkcja
w dziejach miasta, a i bohaterka niezwykle sympatyczna.
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Strażackie zmagania

Na boisku sportowym w Gościszewie zostały przeprowadzone zawody sportowo pożarnicze, w których udział wzięły
wszystkie jednostki ochotniczych straży pożarnych, działających na terenie sztumskiej gminy.

Ochotnicy z Nowej Wsi z pucharem przechodnim Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
W zawodach uczestniczyły również drużyny młodzieżowe oraz kobiece.
Przeprowadzono dwie konkurencje, które składały się
z ćwiczeń alarmowo-bojowych oraz z technicznego
toru przeszkód. Po podsu-

Dyżury

mowaniu uzyskanych czasów okazało się, że pierws ze m i e j s c e w g r u p i e
seniorów zajęli strażacy
z Postolina, drugie z Gościszewa, a trzecie ochotnicy
z Nowej Wsi.
W konkurencji kobie-

cych zwyciężyła drużyna
z Gościszewa, pokonując
Nową Wieś. Najlepszą młodzieżową drużyną okazali
się druhowie działający
przy OSP Postolin, drugie
miejsce zajęli młodzieżowcy
z Gościszewa.

Prawda i mity

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztumie przypomina, że
osoby uzależnione od alkoholu, innych substancji i ich
rodziny oraz doświadczający przemocy w rodzinie
i sprawcy tej przemocy z terenu miasta i gminy mogą
skorzystać z porad i konsultacji specjalistów, którzy
pełnią dyżury w Gminnej
Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

Dyżury pełnią:

specjalista ds. przemocy w każdy poniedziałek
w godz. od 9 do 11;
radca prawny w każdy
poniedziałek w godz. od
16.20 do 20.20;
psyc h o l o g w ka żd y
czwartek w godz. od 15 do
17.

Przewodniczący komisji
sędziowskiej wysoko ocenił
wyszkolenie poszczególnych
straży, zdyscyplinowanie
oraz zaangażowanie strażaków ochotników. Wyróżniono poszczególne straże pucharami, które wręczał
prezes Zarządu MiejskoGminnego Związku OSP RP
w Sztumie, jednocześnie
organizator zawodów.
Dla upamiętnienia strażaka druha Pudlisa, który
zginął tragicznie podczas
akcji ratowniczej, została
przeprowadzona konkurencja w łączeniu węży ssawnych. Najlepszy czas uzyskali po raz kolejny strażacy
ochotnicy z Nowej Wsi, którzy zostali nagrodzeni pucharem przechodnim Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum.

DZIĘKUJEMY!

Mieczysław Kłopotowski, kojarzony z Urzędem Miasta „od zawsze” (pracę w administracji samorządowej
rozpoczął po maturze w jeszcze w gromadzkiej radzie
i przeszedł prawie wszystkie szczeble urzędniczej kariery), a ostatnio gospodarz miasta odchodzi na emeryturę.
Pożegnaliśmy go, życząc przede wszystkim zdrowia...
Raz jeszcze dziękujemy za te wspólne lata!

Zakład Badań Nieniszczących z Krakowa wykonał nieinwazyjne badanie
georadarowe na terenie
Wzgórza Zamkowego. Poszukiwano w ten sposób
podziemnych obiektów,
fundamentów po dawnych
zabudowaniach, tuneli
i innych obiektów archeologicznych oraz elementów
infrastruktury.
W w y n i ku b a d a n i a
wykonawca oznaczył rejony, w których prawdopodobnie mogą znajdować
się fundamenty po nieistniejących już budynkach. Pokrywają się one
z materiałami źródłowymi
uzyskanymi od konserwatora zabytków. Na pewno
mogą się czuć rozczarowani ci, którzy mieli nadzieję
na potwierdzenie legendy
o podziemnym przejściu
pod jeziorem, lub lochach…
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Inwestorzy coraz bliżej strefy

Bardzo dobre wiadomości, dotyczące zagospodarowania terenu w Sztumie, napływają z Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Ten rok będzie prawdziwym przełomem, oczekiwanym przez mieszkańców i sztumski samorząd, gdyż na
różnym etapie zawansowania są projekty 4 inwestorów.
Podczas wizyty w PSSE wych. Na działce o powierzwicepremiera, ministra go- chni ok. 2 ha zamierza wyspodarki Janusza Piechociń- budować zakład produkująskiego informował o tym cy materiały budowlane
o wysokim współczynniku
burmistrz Leszek Tabor.
– Najważniejsze, by po- izolacyjności. Otrzymał dojawił się ten pierwszy, po- finansowanie z UE na ten
tem będzie łatwiej – stwier- projekt i także zamierza jak
dził wicepremier. Rozmawiał najszybciej rozpocząć budoteż z przedstawicielami fir- wę.
Kolejnym inwestorem
my rodzinnej, która wykupiła tu działkę i boryka się jest przedsiębiorca ze Sztumu, zamierzający wybudoz uzyskaniem pozwoleń.
Kto zamierza pojawić wać zakład przetwarzania
s i ę w P S S E ? I nwe sto r butelek typu „pet” na graz branży spożywczej z palar- nulat do dalszego wykorzyTen rok ma być prawdziwym przełomem dla sztumskiej
nią kawy, który 3 kwietnia stania. Przygotowania są na
br. otrzymał pozwolenie na etapie decyzji środowisko- Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Ale przełomowa dla zabudowę. Według uzyska- wej opiniowanej przez San- wiera drogę do dalszego
nych informacji, negocjuje epid i Regionalną Dyrekcję wykonania dokumentacji gospodarowania sztumskiej
z firmami wykonawczymi O c h r o n y Ś r o d o w i s k a budowlanej, otrzymania PSSE jest decyzja firmy Elita
i już niedługo rozpocznie w Gdańsku, i tam utknęła. pozwolenia na budowę. In- z Sztumskiego Pola o budoGmina interweniowała, westor deklaruje szybkie wie drugiej fabryki wraz
stawiać obiekt.
Drugi inwestor z Biel- żeby przyspieszyć wydanie rozpoczęcie budowy po z centrum logistycznym.
O tych planach i firmie
ska-Białej jest na etapie in- odpowiednich uzgodnień. uzyskaniu wszystkich decypiszemy szerzej na str. 5
tensywnych prac projekto- Decyzja środowiskowa ot- zji.

Sztumska Karta dla Rodziny
Szanowni Państwo,
Każdy rodzic wie, że wychowywanie dzieci to nie tylko wielka odpowiedzialność, ale i ciężka praca. I do tego
bardzo kosztowna. Im więcej dzieci,
tym większe wydatki, większy wysiłek
organizacyjny. Wychodząc temu naprzeciw, pragniemy poinformować,
iż na terenie Miasta i Gminy Sztum
wdrażane są programy obejmujące
swoją opieką rodziny wielodzietne. Jest
to rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” oraz
Program Wsparcia „Rodzina 3+”. Program rządowy przyjęty Uchwałą Rady
Ministrów w dniu 27 maja br. wszedł
w życie z dniem 16 czerwca i skierowany jest do rodzin posiadających na
utrzymaniu co najmniej 3 dzieci niezależnie od jej dochodu.
W pierwszym etapie realizacji
Programu zainteresowani będą mogli
składać w MGOPS w Sztumie wnioski
o wydanie tzw. Karty Dużej Rodziny.
Będzie ona wydawana bezpłatnie.
Otrzymując taką Kartę, członkowie rodziny wielodzietnej będą informowani

o przysługujących im uprawnieniach,
których wykaz będzie na bieżąco aktualizowany i zamieszczany na stronie
MPiPS (www.rodzina.gov.pl).
Natomiast nasz „samorządowy“
Program wsparcia „Rodzina 3+“ został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej
w Sztumie w dniu 13 czerwca br.
i opublikowany w dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z dniem
16 czerwca. Wchodzi w życie z dniem
1 lipca.
O zasadach ubiegania się zainteresowanych mieszkańców o tę „samorządową“ Kartę oraz uprawnieniach
z niej wynikających na naszym terenie
będziemy Państwa na bieżąco informować na stronach: www.sztum.pl,
www.mgopssztum.pl oraz pod numerem telefonu: 55 640 63 51.
Programy te są wdrażane przez
sztumski samorząd z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci
i młodzieży, wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zwiększeniu
dostępności do zajęć sportowych i kulturalnych. Zdajemy sobie sprawę, że

przy trójce czy czwórce dzieci na dalszy
plan schodzą zajęcia plastyczne, muzyczne czy też sportowe, a opłaty za
żłobek czy przedszkole płacone potrójnie czy czterokrotnie także odciskają
się na domowych finansach. Dlatego
Karta nie będzie uzależniona od wysokości dochodów.
Realizacją wymienionych programów na terenie Miasta i Gminy Sztum
zajmuje się Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sztumie.
Leszek Tabor
burmistrz Miasta i Gminy Sztum.
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Potrzebny pilny remont drogi wojewódzkiej

Publikujemy „Stanowisko Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie drogi wojewódzkiej nr 603”, przyjęte 13 czerwca.
Rada Miejska w Sztumie wnio- towują dokumentację budowlaną o wybudowaniu drugiej fabryki mebli
skuje do władz Województwa Po- na przebudowę tego odcinka drogi i centrum logistycznego w Sztummorskiego o bardzo pilny remont wojewódzkiej. Wykonanie doku- skiej Specjalnej Strefie Ekonomiczczęści drogi wojewódzkiej nr 603 na mentacji jest współfinansowane ze nej. Sprawi to, że stanie się najwiękodcinku Biała Góra - Piekło.
środków Unii Europejskiej. W ostat- szym w Polsce zakładem produkcji
Droga ta biegnie wzdłuż wału nich latach droga ta nabrała bardzo mebli łazienkowych. Z tego powodu
przeciwpowodziowego i jest w bar- dużego znaczenia dla rozwoju gmi- stan techniczny drogi wojewódzdzo złym stanie technicznym. Ze ny i powiatu, gdyż w Białej Górze kiej, szczególnie na odcinku Sztum
względu na niszczenie krawędzi tej w ramach projektu „Pętla Żuław” wy- – Sztumskie Pole, ma znaczenie
drogi jest ona coraz węższa co po- budowano dużą przystań żeglarską, strategiczne dla firmy i rozwoju
woduje, że niebezpieczne jest wy- a w Sztumskim Polu i Uśnicach roz- gminy Sztum, gdyż łączy ona zakład
mijanie, tym bardziej, że pobocze winęły się największe w powiecie w Sztumskim Polu ze Specjalną Strefą
tej drogi jest gruntowe i miękkie. sztumskim zakłady produkcyjne to Ekonomiczną. W związku z tym, rozSzczególnie niebezpiecznie jest zim- jest: Fabryka Mebli Elita, Zakład Uty- wój i powstanie nowych zakładów,
ną, gdyż droga ta jest jedyną łączącą lizacji Sonac oraz Fabryka Wodomie- a tym samym miejsc pracy ma olPiekło ze Sztumem, a jeżdżą nią tak- rzy. Firmy te obsługują duże samo- brzymie znaczenie z uwagi na to, że
że szkolne autobusy.
chody ciężarowe, a stan techniczny w powiecie sztumskim jest bardzo
Rada Miejska wnioskuje także drogi wojewódzkiej jest bardzo du- wysokie bezrobocie.
o ujęcie w planach modernizacyjnych żym utrudnieniem w transporcie.
Wnioskujemy do władz WojeWojewódzkiego Zarządu Dróg mo- Fabryka Mebli „Elita” wykorzystu- wództwa Pomorskiego o pomoc
dernizacji tej drogi na odcinku Sztum jąc środki unijne z programu „In- w zapewnieniu inwestorom jak naj– Sztumskie Pole – Biała Góra. Obec- nowacyjna gospodarka” zmoder- lepszych infrastrukturalnych warunnie Starostwo Powiatowe w Sztu- nizowała swój zakład, tym samym ków rozwoju.
mie we współpracy z gminą Sztum szczególnie zwiększając produkcję,
Przewodniczący Rady Miejskiej
jako partnerem projektu, przygo- także na eksport. Podjęła już decyzję w Sztumie, Czesław Oleksiak

Płyty na gminnych drogach
Trwa realizacja programu remontów dróg gminnych, zaproponowany przez burmistrza Leszka Tabora i przyjęty przez radnych. Do napraw zostają użyte płyty
jumbo, co ma zapewnić trwałość robót.

Wyremontowana droga w Grzępie.
W tym roku zaplanowano przeprowadzenie prac na ok. 8 kilometrach dróg - w Gościszewie, Parparach,
Sztumskiej Wsi, Białej Górze, Pietrzwałdzie, Grzępie, Sztumskim Polu, Koniecwałdzie, Zajezierzu i Nowej Wsi.
Część z nich została już zakończona.
– Jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni – mówi Kazimiera Kosmowska, sołtys Pietrzwałdu. – Naprawiane

w sposób tradycyjny drogi, przez nawiezienie gruzu czy żwiru, były szybko rozmywane przez deszcze. Teraz
mamy nadzieję, że przetrwają nawet
największe ulewy.
Łącznie przez 3 lata na program
remontu dróg gminnych zostanie wydatkowana kwota 4,5 mln zł, co pozwoli na wyremontowanie ok. 25 km
dróg.

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.
Część działki nr 10/25 położonej w obrębie I miasta Sztum oraz
część działki nr 120/1 położonej
w obrębie Postolin gm. Sztum
z przeznaczeniem na ogrody przydomowe.
Wykaz został wywieszony na
tablicy informacyjnej na II piętrze
w Urzędzie Miasta i Gminy oraz
został umieszczone na stronie internetowej www.sztum.pl zakładka ogłoszenia i wykazy.
S zc ze g ó ł o w e i n fo r m a c j e
o przedmiocie dzierżawy – Urząd
Miasta i Gminy Sztum, pokój nr
52 i 42 (II piętro), tel. 55 640 63
24 lub 55 640 63 72.
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Nie ma sukcesu bez… marzenia

Prezes Elity Marek Czebiołko mówi nam o tym, dlaczego firma zamierza budować drugi swój zakład w sztumskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, o zatrudnieniu i płacy oraz pasjach…

Fabryka ze Sztumskiego
Pola, produkujące meble łazienkowe przeszła gruntowną
modernizację i została rozbudowana. Prezes Czebiołko nie
kryje, że po dużym wysiłku,
przede wszystkim finansowym,
najbliższe plany nie zakładały
prowadzenia dalszych inwestycji. Kilka następnych lat miało
być pod tym względem spokojnych, zakładających odpracowanie wziętych kredytów,
ale…
- Klienci, których udało się
nam zdobyć, są zadowoleni
z naszych produktów i chcieliby kupować ich coraz więcej
- mówi prezes. – Okazało się,
że nasza fabryka jest za mała,
by sprostać zapotrzebowaniu
rynku. Do projektu budowy
drugiej fabryki w PSEE przekonywały mnie usilnie władze
miasta. Szacunkowa wartość
tej inwestycji to ok. 30 mln zł.
- Mam świadomość, że
taka decyzja może mieć wielkie
znaczenie dla przyszłości Elity,
obciążona jest też – zresztą jak
każda działalność biznesowa –
ryzykiem. Inwestujemy w Sztumie nie dlatego, że tak bardzo
jesteśmy zakochani w tym mie-

ście, ale dlatego, że to będzie
korzystne dla firmy. Planujemy,
że w ciągu dwóch lat zatrudnimy ok. 50 osób, a potem, jeśli
będzie takie tempo rozwoju,
jak obecnie, od 50 do 100, nie
licząc kooperantów. Trzeba
zdawać sobie sprawę, że w czasach automatyzacji potrzeba
nam fachowców, logistyków,
informatyków, technologów,
automatyków. Mam nadzieję,
że dla sztumian będzie to szansa na znalezienie pracy tu, na
miejscu.
Bez umów śmieciowych
Po informacji o planach
inwestycyjnych Elity pojawił
się na lokalnym forum internetowym wpis, że wykorzystuje się fakt, iż w Sztumie łatwo
o tanich pracowników, bo godzą się na umowy śmieciowe.
- Podam liczby: w 2008
roku średni zarobek w naszej
firmie wynosił 2900 zł, obecnie
ok. 4000 zł brutto – informuje prezes Czebiołko. - Faktem
jest, że mamy sporą fluktuację,
prowadzimy elastyczne zatrudnianie, sporo osób pracuje na
umowę - zlecenie, ale nie można nazywać ich śmieciowymi,
bo w całości odprowadzamy

od nich składki ZUS. U nas nie
ma też żadnego płacenia pod
stołem. Zatrudnieni na umowę
- zlecenie są objęci systemem
premiowym. Ci najlepsi, z dłuższym stażem, dostają potem
umowę o pracę. Nie ukrywam,
że zależy nam jednak na maksymalnej automatyzacji produkcji. W 2008 roku zatrudnialiśmy około 260 pracowników,
obecnie 290, ale produkujemy
ponad trzykrotnie więcej.
Codziennie z zakładu wyjeżdża 5 tirów mebli. Dojazd do
firm w Sztumskim Polu, a także
sąsiednich (Sonac Uśnice) jest
utrudniony z uwagi na kiepski
stan drogi wojewódzkiej Sztum
– Biała Góra. Na ostatniej sesji
radni Rady Miejskiej w Sztumie
wnioskowali do władz Województwa Pomorskiego o bardzo pilny remont części drogi
wojewódzkiej nr 603.
- Bardzo nas cieszy to
wsparcie. Od gminy odkupiliśmy działkę na parking samochodowy dla dojeżdżających
pracowników, bo takie są potrzeby. Mamy po modernizacji
100 miejsc, przybędzie jeszcze
50 – dodaje prezes.
Co najważniejsze?
Sam do pracy w Sztumskim Polu dojeżdża codziennie
spod Pruszcza Gdańskiego. Tak
zdecydowali jego najbliżsi, nie
chcieli bowiem przenosić się
do Sztumu.
Czy biznes pochłania go
całkowicie?
- Najważniejsza dla mnie
jest rodzina - mówi. – W wol-

nym czasie zajmuję się pracami w przydomowym dużym
ogrodzie. Bardzo to lubię i nie
zatrudniam nikogo do pomocy.
Gram rekreacyjnie w koszykówkę, siatkówkę i pływam.
Ale zapytany o życiowe
motto, mówi jak menedżer:
„Produkować szybciej, taniej,
lepiej”. Podkreśla też, jak ważna jest uczciwość w biznesie.
– Nie zalegaliśmy nigdy,
choć były różne zawirowania
i kłopoty z pensjami dla pracowników, nie spóźniamy się
z płatnościami dla kontrahentów – dodaje.
Kiedy miał 16 lat, mieszkał w pegeerowskiej wiosce
i zaczął marzyć o posiadaniu
prawdziwie własnego domu.
O nim myślał, a nie o jakiejś
firmie, czy zarządzaniu ludźmi. To był wtedy cel nadrzędny. Jego realizacji miał służyć
zakład stolarski prowadzony
ze wspólnikiem, a po jakimś
czasie przejęta upadła fabryka
w Sztumskim Polu. Więc zanim
wprowadził się do wymarzonego domu, siedem lat temu,
udało mu się, niejako po drodze, osiągnąć wiele właśnie
w biznesie. Nie byłoby sukcesu
bez marzeń.
- Staram się wpoić moim
pracownikom nastawienie: jeżeli produkt będzie atrakcyjny
dla nas samych, to i dla klienta – dodaje na zakończenie.
- Wróci do nas, bo będzie zadowolony. A jeśli nam się produkt
nie podoba, to szkoda nań zachodu…
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Razem łatwiej – Klub Integracji Społecznej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie od dnia 2 czerwca 2014 roku
rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Razem łatwiej. KIS – Sztum”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ośrodek w realizacji w strukturze MGOPS został przez wsparcie specjalistów
tego przedsięwzięcia wspie- utworzony Klub Integra- takich jak: psycholog, doradrać będą partnerzy lokalni: cji Społecznej, którego za- ca zawodowy, animator loSztumskie Centrum Kultu- daniem będzie udzielanie kalny oraz kursy zawodowe,
ry, Stowarzyszenie Pomocy wsparcia osobom indywi- pomożemy uczestnikom odOsobom Przewlekle Chorym dualnym (18 osób) oraz ich powiednio przygotować się
„Dar Serca” oraz Powiatowy rodzinom w odbudowaniu do wyjścia bądź powrotu na
i podtrzymywaniu umie- rynek pracy. Członkowie KIS
Urząd Pracy.
Na realizację tego pro- jętności uczestnictwa w ży- stworzą tzw. grupę wsparjektu pozyskano z Unii Euro- ciu społeczności lokalnej, cia, gdzie będą pomagać
pejskiej środki w wysokości w powrocie do pełnienia ról sobie i wzajemnie rozwiązy110 566 zł, tj. 85 proc. cał- społecznych oraz w podnie- wać problemy. Po uzyskaniu
kowitej jego wartości. War- sieniu kwalifikacji zawodo- odpowiednich umiejętnoto nadmienić, że projekt wych. KIS będzie również ści i kwalifikacji, wspólnie
MGOPS w Sztumie w tym otwarty na potrzeby lokal- z pracownikami MGOPS
konkursie znalazł się na 9 nego środowiska.
będą szukać zatrudnienia.
MGOPS w Sztumie zamiejscu listy rankingowej
Więcej na temat prow naszym województwie, prasza do uczestnictwa jektu można dowiedzieć
a złożonych zostało ogółem w Klubie Integracji Społecz- się w Biurze Projektu, tj.
55 wniosków, przy czym do nej bezrobotnych i niepeł- w MGOPS w Sztumie, ul.
dofinansowania wybrano nosprawnych mieszkańców Mickiewicza 39, pokój nr 4,
miasta i gminy, którzy chcie- tel. 55 640 63 67, e-mail:
jedynie 12.
W ramach projektu liby zmienić swoje życie. Po- m.steiniger@sztum.pl.

„Razem łatwiej. KIS Sztum”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zasiłek dla opiekuna

Osoby, które opiekują się niepełnosprawnym dorosłym członkiem rodziny i utraciły
z dniem 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, mogą ubiegać się o przywrócenie im utraconych świadczeń. Możliwość taką daje ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów, która obowiązuje od 15 maja 2014 r.
W tym celu należy do 15 września 2014 r. złożyć wniosek o zasiłek dla opiekuna. Zasiłek
ten w wysokości 520 zł miesięcznie przysługuje jednie osobom, które miały ustalone prawo
do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących do 31.12.2012 r. i które utraciły
to prawo z dniem 01.07.2013 r. Osoby, które spełnią warunki określone przez ustawodawcę
otrzymają zaległą pomoc wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień 15 maja 2014 r.
Szczegółowych informacji udziela oraz wnioski przyjmuje Sekcja Świadczeń Rodzinnych
i Alimentacyjnych MGOPS w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, tel. 55 640-63-51, 55 640 34-30
w godzinach przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek: 07.30 - 15.30.

Groźne dopalacze…

11 czerwca Zuzanna Sokalska, liderka sztumskiej grupy teatralnej „Scena 13”, podczas
spotkania dla rodziców gimnazjum w Sztumie na temat „Dopalacz=Śmierć, przedstawiła założenia programu Profilaktyka a Ty (PaT). „Scena 13” zaprezentowała spektakl profilaktyczny
zatytułowany „Sekret”. Na zakończenie spotkania rodzicom zostały wręczone ulotki, które
zostały zakupione ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.
Warto dodać, że burmistrz Leszek Tabor objął patronatem inicjatywy, dotyczące prowadzenia na terenie gminy zajęć profilaktycznych w zakresie uzależnień realizowane przez placówkę Straży Granicznej w Elblągu.

W góry i nad morze

W okresie wakacyjnym
dzieci z rodzin objętych pomocą Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie skorzystają
z koloni letniej finansowanej
przez Pomorskie Kuratorium
Oświaty, a organizowanej
przez Komendę Chorągwi
Gdańskiej ZHP. Z tej formy
wypoczynku skorzysta 23
dzieci z terenów wiejskich.
Przebywać będą w Domu
Harcerza w Gdańsku w okresie od 29 lipca do 11 sierpnia.
Podopieczni z miasta pojadą
na kolonie w góry. Do domu
wczasowego koło Muszyny
pojedzie 20-sobowa grupa
na prawie dwa tygodnie.
Natomiast w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy
Sztum zostanie zorganizowany wypoczynek letni
w Pucku (21 – 30 lipca) dla
55 uczestników.

Fundusz
alimentacyjny

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztumie informuje, że od
1 sierpnia 2014 roku rozpocznie się przyjmowanie
wniosków o ustalenie prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
świadczeniowy 2014/2015.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu
składania wniosków oraz ich
rozpatrywania zawarte są na
stronie www.mgopssztum.
pl. Można je uzyskać również
pod numerem tel. 55/640 63
51.
Wypełnione i kompletne
wnioski wraz z niezbędnymi
dokumentami można składać
w MOPS, ul. Mickiewicza 39,
pok. nr 3, od poniedziałku do
piątku od 7.30 – do 15.30.
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Teatry uliczne opanują miasto

Tegoroczny, IV Festiwal Teatrów Ulicznych, będzie miał nieco zmienioną formułę. Nowością będą happeningi na osiedlach. W samo południe artyści odwiedzą Parkowe, Różane i Sierakowskich.

O godz. 15 spod Kino Teatru ruszy korowód ulicami miasta na plac Wolności.
W scenerii rynku zaprezentowane zostaną spektakle – prawie każda grupa teatralne pokaże dwa (w godz. 16 – 23).
A widzowie będą mogli zobaczyć:
Teatr Pinezka
Teatr Pinezka Przemysława Grządzieli
powstał w 1980 roku w Gdańsku. W zeszłym roku – z okazji 25-lecia - otrzymał
nagrodę specjalną Prezydenta Miasta
Gdańska.
Przemysław Grządziela po gdańskiej Szkole Baletowej przez 17 lat
pracował zawodowo jako solista baletu. Obecnie nadal tańczy gościnnie
w spektaklach Polskiego Teatru Tańca
oraz Teatru Wielkiego w Poznaniu.
Teatr Pinezka występował na wielu
festiwalach teatralnych w kraju, Euro-

pie, Ameryce, zdobywając wiele nagród.
Reprezentował polską kulturę na Wystawie Światowej EXPO’92 w Sewilli, na
EXPO’2000 w Hanowerze oraz na Targach Kultury i Sztuki w Umea w Szwecji.
Spektakle Teatru Pinezka to wybuchowa mieszanka klaunady, pantomimy, tańca, akrobacji, masek, marionetek, szczudeł, żonglerki piłkami,
maczugami, kółkami, diabolo, plucia
ogniem, jazdy na monocyklu oraz improwizacji z publicznością, czyli świetna zabawa dla widza w każdym wieku.
Teatr Wagabunda z Krakowa i Andrzej Talkowski (Clown Felix)
Założony w 2001 r. w Krakowie przez
Bogusława Pobiedzińskiego. Grupa przedstawia spektakle zarówno dla dorosłych,
jak i dla dzieci. Uczestniczy w festiwalach
w kraju i za granicą, oprócz tego artyści

Lipiec plaży miejskiej
Podobnie jak w poprzednim roku działacze LKS Zantyr
zadbali o to, by można było także aktywnie spędzać czas na
plaży miejskiej. Oto propozycje:
• Szkoła pływania –od 1 lipca do końca miesiąca, zajęcia w godz. 10 - 11
• Zawody w boulle – 12 lipca
• Turniej siatkówki plażowej – 19 lipca –
• Rywalizacja w duathlonie (bieg i pływanie) oraz zawody pływackie – 26 lipca
Więcej informacji na: www.zantyr.pl
Na plaży czynna jest wypożyczalnia sprzętu wodnego
(przybyły dwa rowery wodne) i (nowość!) rowerów.

prowadzą warsztaty teatralne i cyrkowe.
Andrzej Talkowski z kabaretu Kuzyni,
to artysta związany na co dzień z Piwnicą
pod Baranami.
Teatr Nikoli z Krakowa
Założony został w Kijowie w 1990 r.
przez Mikołaja Wiepriewa – reżysera i aktora z Rosji. Teatr ten funkcjonuje w Polsce od 1991 roku. Uczestniczy zarówno
w festiwalach krajowych, jak i zagranicznych. Prowadzi warsztaty teatralne na terenie całego kraju i poza jego granicami.
Teatr Moich Marzeń
Chorzowski Teatr Moich Marzeń
powstał po to, aby od najmłodszych lat
wychowywać dzieci i młodzież poprzez
sztukę w szeroko pojętym tego słowa
znaczeniu. „Mając na względzie wartości
edukacyjne, dydaktyczne i profilaktyczne
oraz opierając się o kanon lektur szkolnych, stworzyliśmy „coś”, co od najmłodszych lat pozostawało w sferze naszych
marzeń - prawdziwy bajkowy teatr.
Liczymy, że walory artystyczne pozostawią miłe wspomnienia i będziecie do
nas wracać – deklarują artyści.
Teatr Kalejdoskop
Grupa artystyczna Scena Kalejdoskop
powstała w 1999 roku w Krakowie. Została założona przez aktora i reżysera Piotra
Kulczyka. Realizuje widowiska teatralne
(spektakle plenerowe, uliczne, kostiumowe) oraz produkcję filmową (film dokumentalny, film reklamowy, teledysk).
Scena Kalejdoskop to teatr niezależny,
dzięki temu działający bez żadnych ograniczeń.
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Organy solo i z kwartetem smyczkowym

Maciej Zakrzewski, młody organista i kompozytor związany z Akademia Muzyczną w Gdańsku, będzie solistą koncertu
organowego w Sztumie zaplanowanego na niedzielę 27 lipca. Wystąpi z kwartetem smyczkowym.

Popiersie przypomina, że Feliks Nowowiejski koncertował
w Sztumie w 1920 roku.
Ukończył on z wyróżnieOrganista współpracuje
niem studia w klasie organów z Polską Filharmonią Bałtycką
prof. Romana Peruckiego w Gdańsku, Orkiestrą Polskiej
i obecnie jest jego asystentem. Filharmonii Kameralnej w SoBrał udział w wielu konkur- pocie, Elbląską Orkiestrą Kasach organowych i kompozy- meralną, Orkiestrą Kameralną
torskich. Jest m. in. laureatem PROGRESS, Chórem Akademii
I miejsca na Międzynarodo- Morskiej w Gdyni, Chórem
wym Konkursie Muzyki Or- CANTUS oraz chórem kameganowej im. J. P. Sweelincka ralnym „Discantus”, z którym
(Gdańsk 2009), oraz IV miej- dokonał nagrania „Mszy Kasca na konkursie „Premio El- szubskiej” Michała Sławeckievira di Renna” w Pontecagna- go. Brał też udział w nagraniu
no - Faiano (Włochy 2008). „Sonat kościelnych” Mozarta,
W roku 2010 otrzymał „Złoty prowadzonym przez słynneLaur Młodego Organisty” na go skrzypka Maxima VengeMiędzynarodowym Festiwalu rova. W czerwcu ukazała się
Muzyki Organowej i Kame- pierwsza solowa płyta Macieja
ralnej w Giżycku. Brał udział Zakrzewskiego z nagraniem
w mistrzowskich kursach in- monumentalnych dzieł Liszta
terpretacji muzyki organowej i Widora na znanych z potęgi
oraz doskonalił się w sztu- brzmienia organach Archikatece improwizacji. Koncerto- dry w Oliwie.
wał jako solista i kameralista
Tegoroczny koncert będzie
w kraju i za granicą - w Austrii, piątym z kolei wydarzeniem
Litwie, Niemczech i Francji.
muzycznym organizowanym

dla uczczenia koncertu plebiscytowego Feliksa Nowowiejskiego w Sztumie w 1920 roku.
W historii tych koncertów wystąpili u nas następujący organiści: Jan i Bogna Nowowiejscy
z Poznania (2010), Jerzy Kukla
z Lublina (2011), Ireneusz Wyrwa z Warszawy (2012), Waldemar Gawiejnowicz z Poznania (2013).
W tym roku koncert będzie
bardzo atrakcyjny, bo oprócz organisty zagra kwartet smyczkowy w składzie: Anita JarzębskaI skrzypce, Szymon Morus - II
skrzypce, Jakub Szwarc- altów-

ka i Anna Śmieszek-Wesołowska- wiolonczela. Są to młodzi
muzycy należący do działającej
w Gdańsku Orkiestry Kameralnej PROGRESS.W programie znajdą się zatem nie tylko
utwory na organy solo, ale
także na kwartet smyczkowy
z organami, m. in. J. S. Bacha, J.
F. Haendla, E. Elgara, E. Gigouta
i F. Nowowiejskiego. Będziemy
też mogli wysłuchać pięknego
kwartetu W. A. Mozarta.
Organizatorami koncertu
są, jak zwykle, Sztumskie Centrum Kultury oraz parafia pw.
św. Anny.

Maciej Zakrzewski zagra w kościele św. Anny z kwartetem
smyczkowym.
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Sztumska Noc Bluesowa

19 lipca na plaży miejskiej usłyszymy niezwykle ciekawych muzyków grających bluesa.
Keith Thompson
Jeden z najlepszych gitarzystów
i wokalistów bluesrockowych w Wielkiej
Brytanii z wieloletnim
doświadczeniem scenicznym i studyjnym.
Jego muzyka oscyluje
pomiędzy bluesem
i energetycznym jazz
rockiem. Pracował
Keith Thompson: między bluesem
w kilkunastu zespoz jazz rockiem.
łach i jako artysta solowy. Regularnie koncertuje we wszystkich krajach Europy
i Stanach Zjednoczonych. Jego gitarę można usłyszeć na
kilkudziesięciu albumach różnych artystów, wielu filmach
i programach telewizyjnych.
Patsy Gamble
Brytyjska saksofonistka, kompozytorka z wieloletnim
stażem scenicznym,
występowała w wielu krajach świata.
Patsy Gamble współpracuje z Rodem
Stewardem, Eugene
„Hideaway” Bridgesem, Dolly Jamesem
na stałe współpracuPatsy Gamble i jej saksofon.
je również z legendarnym Mickiem Jaggerem z Rolling Stones! Patsy prowadzi
również swój własny zespół, którego muzyka oscyluje na
pograniczu jazzu soulu i funky. Podczas europejskiej trasy koncertowej zespół będzie promował swój najnowszy album pt: SECRET SOUL. Skład zespołu: Patsy Gamble
– saksofon, śpiew Stanisław Sroka – gitara, Łukasz Gorczyca
– bas, Arek Kuś – perkusja.

Rob Tognoni
Gitarzysta,
wokalista, bluesman, wirtuoz.
Urodził się na
Ta s m a n i i . Ta m
też zaczął swoją
muzyczną karierę. Od początku
lat 80. koncertuje
regularnie prawie Rob Tognoni: power blues-rock…
na całym świecie – w Europie, Australii, Stanach Zjednoczonych, Azji i Ameryce Południowej. Konsekwentnie i bezkompromisowo realizuje swoją własną wizję muzyki, bluesa
i gitarowego grania. Sam określa swój styl jako power blues-rock. Tognoni ma w dorobku już 12 płyt autorskich. Regularnie występuje na większości najbardziej prestiżowych
festiwalach bluesowych na świecie.
Łukasz Gorczyca
Basista, kompozy tor, autor
muzyki do spektakli teatralnych,
absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej
AM w Katowicach.
Koncertował i nagrywał z takimi artystami jak Wheatbread Johnson,
Griff Hamlin, Patsy Gamble, Keith
Thompson, RistoToppola, Terry Łukasz Gorczyca, basista i kompozyMan, Chuck Frazier, tor.
LesterKidson, Billy
Hamilton, Chaz de Paolo, Alex Rossi, Andy Egert, Wojciech
Korda i wieloma innymi.

Fotogramy na rynku
Od lipca do października na placu Wolności będzie można obejrzeć cykl wystaw fotograficznych. .
W czerwcu został ogłoszony konkurs „Gmina Sztum w obiektywie”. W czasach cyfryzacji, gdy fotografowanie dawno
przestało być tylko dla wtajemniczonych, wiele osób utrwala to, co dzieje się w otaczającej przestrzeni. Konkurs miał
być zachętą, by podzielili się z innymi swoimi pracami. Właśnie na pierwszej, lipcowej wystawie zostaną pokazane najciekawsze dzieła.
Sekcja fotograficzna Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prowadzona od trzech lat przez Wacława Bieleckiego, systematycznie organizuje wystawy w Sztumskim Centrum Kultury. To właśnie te fotogramy będzie można podziwiać w kolejnym miesiącu. Wreszcie trzecia ekspozycja nosić będzie znaczące hasło „Sztum wczoraj i dziś”.
Wystawy są realizowane w ramach projektu „Gmina Sztum w obiektywie” współfinansowanego w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla tzw. małych
projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
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Przeszłość przemówiła

Questy
sztumskie

Od grudnia ub. roku
można znowu zwiedzać wystawę poświęconą Sztumowi i ziemi sztumskiej, owoc
kolekcjonerskiej wieloletniej pasji Sławomira Igora
Michalika. Przez blisko dwa
lata, gdy trwały pace remontowe w kościele poewangelickim na placu Wolności,
ekspozycja, której początki
sięgają 2007 roku, była nieczynna. Warto ją obejrzeć
ponownie, bo wiele się tu
zmieniło, od sposobu prezentowania zbioru po jego
elementy. Ale wartością
samą w sobie są opowieści,
które snuje sztumski kolekcjoner. Z prawie każdym
eksponatem wiąże się jakaś
dodatkowa historia – osoby,
która go użytkowała, przechowywała, czy znalazła, lub
miejsca… Warto tego po-

Ekspozycja jest tradycyjna i w tym także jej urok…
Fot. Sylwia Monkielewicz
słuchać, tak jak i informacji dzać grupy zorganizowao przeszłości naszego mia- ne (minimum 4 osoby), po
sta, naszych okolic.
uprzednim umówieniu się
Wystawę mogą zwie- – tel. 600 377 001.

MAJESTIC - 12 lipca
Majestic to półfinalista
drugiej edycji Must Be The
Music (Polsat, jesień 2011)
oraz laureat Ostróda Reggae Festiwal. To także zwycięzca wielu ogólnopolskich
przeglądów i konkursów. Na
koncie zespołu znajdują się
płyty - „rooprege” (2007),
a druga pt. „Przyzwoita”
ukazała się w styczniu 2013
roku. To właśnie utwory
z drugiej płyty zadecydowały o sukcesie zespołu
w programie MBTM. Zarówno utwór „Przyzwoita” i „Bo
ja chcę” uzyskały wysokie
noty od jury (Adam Sztaba, Łozo i Ela Zapendowska) oraz co najważniejsze
spodobały się publiczności.
Przez wielu za najmocniejsze strony zespołu uważane
są występy na żywo, a także
żywiołowa sekcja dęta oraz
różnorodność muzyczna
wplatana w reggae i ska.

HALS – 9 sierpnia
Nazwa Hals powstała
przypadkowo na jednorazową imprezę tzw. centralne
obchody „Dni Morza” które
odbywały się w Gdyni, gdzie
grupa występowała z programem artystycznym i tak już
to zostało.
Naszą zasadą jest to, że
nie ważne jakim halsem płyniesz - lewym, czy prawym,
ale ważne, żeby do przodu.
Założycielem, scenarzystą i reżyserem większości
spektakli i programów jest
Mirosław Rymarz (aktor,
piosenkarz, reżyser). Stroną
muzyczną spektakli i programów estradowych zajmuje
się Jan Mazur - instrumentalista i kompozytor.
MECH – 16 sierpnia
Mech (pierwotnie jako
Zjednoczone Siły Natury
„Mech”) powstał w Warszawie w 1977 r. z inicjatywy
Macieja Januszki i Roberta

Zagrają na placu Wolności

Milewskiego. Od 1981 Mech
działał w składzie: Maciej
Januszko – gitara basowa,
gitara, śpiew; Janusz Łakomiec – gitara, śpiew; Robert
Milewski – instrumenty klawiszowe, śpiew; Andrzej
Dylewski – perkusja, instrumenty perkusyjne. W tym
składzie nagrał dwa albumy
„Bluffmania” i „Tasmania” oba wydane w 1983 roku.
Zespół zawiesił działalność w 1987 i został reaktywowany w 2004 roku.
Mech koncertował na
największych festiwalach
i wydarzeniach kulturalnych
w kraju. 5 listopada 2008
roku zespół wystąpił u boku
legendarnej grupy Uriah
Heep.
Obecny skład zespołu:
Maciej Januszko - śpiew, Piotr
„Dziki” Chancewicz - gitara,
Tomasz „Sooloo” Solnica - gitara basowa i Paweł „Rekin”
Jurkowski - perkusja.

Questing to rodzaj gry terenowej, w której uczestnicy
(np.: turyści, mieszkańcy, grupy szkolne) poznają region
rozwiązując zagadki z ulotki,
często w formie rymowanek
oraz ukrytych wskazówek.
Questy mają charakter nieoznakowanego szlaku turystycznego, którego punktami
orientacyjnymi są obiekty w
terenie. Uczestnik otrzymuje
bezpłatną ulotkę, w której
zawarte są instrukcje.
Każdy quest kończy się
odnalezieniem skarbu, czyli
skrzyneczki z pieczęcią, którą
należy przystawić/odbić na
ulotce-jest to potwierdzenie
przejścia questu. Jednakże
prawdziwym skarbem tej
zabawy nie jest znaleziona
skrzyneczka, ale emocje, które towarzyszą szukaniu i rozwiązywaniu zadań, a przede
wszystkim informacja o miejscu, które się zwiedza…
We wrześniu planuje się
zorganizowanie akcji promującej dwa questy powstałe w
ramach projektu pn.: „Questy - poszerzenie oferty turystycznej i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta
i Gminy Sztum w oparciu o
innowacyjne formy rozwoju
turystyki” współfinansowanego w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom
przyznania pomocy dla tzw.
małych projektów objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
- 2013.
Planuje się również
zorganizowanie pikniku turystyczno-rodzinnego dla
mieszkańców w ramach projektu „ Żaba ze Sztumu - wydanie publikacji ukazujących
i opisujących walory Miasta i
Gminy Sztum…”.
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„Solidarna Szkoła” - certyfikat dla gimnazjum

Od jesieni 2013 roku w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła Ii realizowano zadania z programu „Solidarnej Szkoły”, który był
jednym z elementów obchodów 25-lecia częściowo wolnych wyborów.
z MOPS, parafialnych i szkolnych kół
Caritas i Stowarzyszeniem Dar Serca
wiele pomysłów.
Gimnazjaliści ze Sztumu znaleźli
się w gronie 15 szkół , które zaproszono na konferencję podsumowującą
program . Spotkanie z czynnym udziałem wspaniałych gości, jak choćby szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska, socjolog prof. Ireneusz
Krzemiński, czy Bogdan Lis, działacz
ówczesnej opozycji.
Z okazji 25-lecia częściowo wolnych wyborów sztumscy gimnazjaliści zaprosili
Delegacje szkół musiały publicznie
na plac wolności do wspólnego zdjęcia.
Fot. S. Lipski zdać relację z realizacji zadań. Bardzo
Społeczność gimnazjum reali- rycznych. W realia z lat 1980-1989 ciekawą formą konferencji okazało się
zowała głównie ścieżkę społeczną i początki III RP wprowadzał gim- spotkanie z ekspertami, stwarzające
z elementami ścieżki obywatelskiej. nazjalistów Wacław Bielecki, który możliwość bezpośredniej wymiany
Uczniowie w trakcie zajęć i w ramach podczas spotkania z młodzieżą skupił uwag. Konferencja odbywała się w hidziałalności wolontariackiej pozna- się na roli lokalnej prasy w budowa- storycznej hali BHP Stoczni Gdańskiej.
wali, czym jest solidarność i dlaczego niu społeczeństwa obywatelskiego.
Ostatnim elementem spotkania
jest tak ważna w życiu społecznym. Z inicjatywy licznej grupy wolonta- było przyznanie certyfikatów. Od 13
Nie zabrakło także elementów histo- riuszy realizowano we współpracy czerwca 2014 roku gimnazjum sztumskie ma kolejny tytuł „Solidarna Szkoła”, na który szczególnie aktywnie zaCzłonkowie Stowarzyszenia Przy- się na przejażdżkę po lesie. Oczywi- pracowali: Agata Sombrowska, Julia
jaciele Dzieci w ramach promocji ak- ście nie mogło zabraknąć zabaw na Jankiewicz, Patrycja Rozwadowska,
tywnego spędzania czasu wolnego, dmuchanej zjeżdżalni; była też tram- Weronika Wiśniewska, Witold Głozorganizowali przedszkolakom z Pub- polina, zabawy sprawnościowe z wy- gowski i Radosław Strymecki.
licznego Przedszkola nr 1 w Sztumie korzystaniem sprzętu sportowego
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
wyjazd integracyjny do Stadniny Iskra i malowanie twarzy.
podaje do publicznej wiadomości wykaz
w Sztumskim Polu.
Po wszystkich harcach milusińscy
nieruchomości należących do gminneNa przedszkolaków czekało tam z wielkim apetytem zajadali kiełbaski
go zasobu przeznaczonych do dzierżawiele atrakcji i super zabawa. Dzieci z grilla.
wy w drodze bezprzetargowej na czas
miały możliwość jeździć na koniach,
Przedszkolaki zobaczyły, że blinieokreślony na podstawie Uchwały Nr
zwiedzić stajnię i poznać jej mieszkań- sko Sztumu są piękne miejsca, gdzie
XLII/417/2014 Rady Miejskiej w Sztuców. Z wielką radością przedszkolaki można miło i przyjemnie spędzić czas
mie z dnia 13.06.2014r.
wsiadały do wozów, którymi udały z rodziną.
Budynek po byłej świetlicy położony w Gościszewie gm. Sztum z przeznaczeniem na działalność handlową oraz
na cele magazynowo – składowe.
Wykaz został wywieszony na
tablicy informacyjnej na II piętrze
w Urzędzie Miasta i Gminy oraz został
umieszczone na stronie internetowej
www.sztum.pl - zakładka ogłoszenia
i wykazy.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy – Urząd Miasta
i Gminy Sztum, pokój nr 52 i 42 (II piętro), tel. 55 640 63 24 lub 55 640 63
72.
Dzieci miały możliwość jeździć na koniach, zwiedzić stajnię i poznać jej mieszkańców.

Przedszkolacy w stadninie koni
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Dzień kuchcika Na Słonecznej Górce

Przedszkole realizuje roczny program „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”, proponując dzieciom i rodzicom ciekawe
formy realizacji celów tego przedsięwzięcia.
- Dzieci zachęcamy do posiłki, często proszą też o
zdrowego odżywiania się dokładki. Rodzice dzieci są
i zmiany złych nawyków ży- bardzo z nich dumni , że tak
wieniowych – informuje dy- chętnie sięgają po zdrowe
posiłki, proszą o takie same
rektor Agnieszka Nehring.
Raz w miesiącu są orga- przysmaki w domu.
Przedszkole zaproponizowane zajęcia kulinarne „dzień Kuchcika”, na których nowało rodzicom udział
przedszkolaki samodzielnie w warsztatach kulinarnych.
- Wraz z dziećmi przylub z pomocą nauczyciela
wykonują zdrowe i pyszne gotowaliśmy listę potraw
które najbardziej im smakuposiłki.
- Zachęcamy dzieci do ją. Rodzice mieli możliwość
próbowania i poznawania poznania tajników naszej
nowych smaków, odróżnia- przedszkolnej kuchni oraz
nia pokarmów zdrowych od receptury tych smacznych
tych, które są szkodliwe dla dań. Rodzice chętnie wzięli Rodzice uczestniczyli w warsztatach kulinarnych.
matycznie opiekują się swo- poprawy świadomości zanaszego zdrowia. W trak- udział w tych zajęciach.
Kolejnym naszym pomy- imi grządkami, nie mogą się równo dzieci i rodziców, jak
cie posiłków nauczycielki
zachęcają do sięgania po słem na promocję zdrowego już doczekać, kiedy spróbują ważny wpływ na nasze życie
smaczne i ciekawe potrawy trybu życia, było założenie samodzielnie przez siebie ma właściwe odżywianie
– podsumowuje dyrektorka
przygotowane przez panie przedszkolnego ogródka, wyhodowanych warzyw.
w
którym
dzieci
samodzielprzedszkola Na Słonecznej
Mamy
nadzieję
że
nasze
kucharki – mówi pani dyrektor. - Dzieci chętnie zjadają nie zasiały warzywa i syste- działania przyczynią się do Górce.

Głośne czytanie ma się dobrze
5 czerwca w Kino Teatrze Powiśle odbył się powiatowy finał kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

„Rzepka” – przedstawienie przygotowane przez panie
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i przyjaciół.
Na uroczystość zostali brawurowo przeczytał znazaproszeni wychowankowie, ny maratończyk Bartosz Maprzedszkolaki oraz uczniowie zerski. Następnie honorowe
wszystkich placówek oświa- dyplomy oraz słowa uznatowych, biorących udział nia za całoroczne czytanie
w promowaniu głośnego w przedszkolach odebraczytania. Na początek histo- li wolontariusze z Zespołu
rię pingwina obieżyświata Szkół w Starym Targu, Gim-

nazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2. Podziękowania
za wieloletnie promowanie
głośnego czytania otrzymały
również liderki z placówek
oświatowych powiatu. Kulminacyjnym punktem uroczystości czytelniczej było
porywające przedstawienie
„Rzepka” przygotowane
przez panie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Sztumie i przyjaciół.
Podsumowując: XIII
edycja przyniosła szczęście
propagatorom głośnego
czytania. W sali czekoladowej Sztumskiego Centrum
Kultury czytali między innymi: Danuta Chętnik, dyrektorka Banku Spółdzielczego
w Sztumie, Elwira Powłoka,
kierowniczka Działu Bibliotek SCK, Danuta Gutowska

z Koła Gospodyń Wiejskich
w Czerninie, Sławomir Lipski, fotograf.
Systematycznie czytali
dzieciom w przedszkolach
Sztumu i Starego Targu wolontariusze z gimnazjów.
Dużym zainteresowaniem
cieszyła się grudniowa zbiórka książek dla oddziału dziecięcego szpitala.
Systematyczne głośne
czytanie dzieciom, praca
z wolontariuszami oraz wiele
innych działań promujących
czytelnictwo zostały docenione. Bożysława Belzyt,
nauczycielka bibliotekarka
ze Szkoły Podstawowej nr 2,
koordynująca przedsięwzięcia czytelnicze w powiecie,
otrzymała na Targach Książki w Poznaniu wyróżnienie
specjalne. Gratulujemy!
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Korzystaj z szerokopasmowego Internetu

W maju na terenie miasta i gminy Sztum rozpoczęły działalność świetlice komputerowe z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Sprzęt zakupiono w ramach projektu pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Zachęcamy wszystkim mieszkańców do korzystania z najnowszego sprzętu komputerowego - godziny pracy świetlic znajdują się w załączonym harmonogramie.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz
umieszczeniu na stronie www.sztum.pl w zakładce Ogłoszenia i wykazy niżej wymienionych ogłoszeń i wykazów:
1) Wykaz z dnia 06.06.2014 r. o sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Chełmińskiej nr 2 klatka „B”, z udziałem 0,054 do działki nr 463 o pow. 451 m2 oddawanym w użytkowanie wieczyste. Nr księgi
wieczystej 7086.
2) Wykaz z dnia 06.06.2014 r. o sprzedaży działki nr 119/2 o pow. 283 m2 opisanej w księdze wieczystej nr 6730,
położonej w Sztumie przy ul. Słonecznej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr 118 w drodze bezprzetargowej.
3) Ogłoszenie z dnia 11.06.2014 r. o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 573/7 o pow. 166 m2 położonej w Sztumie przy ul. Osińskiego nr księgi wieczystej GD2I/00009986/0. Termin przetargu: 17.07.2014 r. w sali nr
33 Urzędu Miasta i Gminy o godz. 13. Cena wywoławcza: 16.600,00 zł netto.
4) Ogłoszenie z dnia 11.06.2014 r. o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 74,96 m2
z pomieszczeniem kotłowni i piwnicą o pow. 13,00 m2 mieszczący się w budynku przy ul. Skłodowskiej nr 21 z udziałem
0,407 do działki nr 176 oddawanym w użytkowanie wieczyste. Termin przetargu: 25.07.2014 r. Nr księgi wieczystej
GD2I/00006140/7. Cena wywoławcza: za lokal 50.000,00 zł, za udział go gruntu oddawany w użytkowanie wieczyste
25.000,00 zł
Uwaga! Nieruchomość jest obciążona bezumownym korzystaniem przez byłych użytkowników wieczystych, którym
prawo użytkowania wieczystego wygasło z upływem okresu ustalonego w umowie notarialnej.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu i nabycia nieruchomości w ogłoszeniach, które można pobrać ze
strony www.sztum.pl.
Szczegółowe informacje o sprzedaży ww. nieruchomości można uzyskać osobiście w pok. 43 lub 52 lub pod nr
telefonu 55 640 63 79 lub 55 640 63 62.
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Z MOICH LAT DZIECINNYCH

Otto Kammel urodził się w 1893 roku na Przedzamczu. Był nauczycielem w szkole powszechnej (dziś SP 2), a po I wojnie
światowej wyjechał do Berlina, gdzie studiował m.in. literaturę, języki i historię. Do Sztumu z lat dziecinnych powracał
wspomnieniami. Ukazały się one z okazji 650 rocznicy nadania Sztumowi praw miejskich w czasopiśmie „Der Westpreusse”. Publikujemy fragmenty w tłumaczeniu Jutty Zimińskiej.

Szkoła Miejska. „Nikt nam nie przeszkadzał z korzystania z boiska, ze stojących tam
poręczy, drążków, drabinek i innych przyrządów do wspinania”.

W Sztumie, my dzieci, mogliśmy
swobodnie dorastać, nabierając doświadczeń. Dzięki temu duchowemu
naturalnemu dojrzewaniu dorównywaliśmy dzieciom z dużych miast, których
horyzonty i obycie - wydawałoby się
- wyprzedzają nasze. Każde sztumskie
dziecko zupełnie niepostrzeżenie wyrastało na bystrego obserwatora natury.
Wystarczyło krótkie spojrzenie na jezioro
i już było wiadomo, z której strony wieje
wiatr. Bardzo szybko każdy potrafił przewidzieć: fale od strony dworca przynosiły
ze sobą niespokojną, niepewną pogodę.
Fale od Przedzamcza oznaczały w lecie
przepiękną pogodę zachęcającą do kąpieli, a w zimie do jeżdżenia na łyżwach,
zaś wiosną i jesienią nadejście cudownych dni ze słońcem i pełną paletą kolorów natury, które można tylko spotkać
na wschodzie. Natomiast wiatr od strony
parku oznaczał chłody także latem. Fale
z kierunku Zajezierza zwiastowały Sztumowi zawsze deszcz.
(…) Któregoś razu Wawrowskiemu
w pułapkę na ryby wpadła wydra i utonęła, nie mogąc wypłynąć na powierzchnię. Nad jeziorem żyła masa żab, często
w sitowiu można było zobaczyć dorodne
okazy. Ważki znał każdy. Pasjonowało
nas podglądanie pracy rybaków, którzy

rozstawiali sieci, a my z dużym napięciem
towarzyszyliśmy im w połowach. Latem
łowili siecią rozciągniętą między dwiema
łodziami, zimą spod lodu. Ryby płoszono w kierunku sieci, uderzając wielkim
wiosłem w lustro wody. Oczywiście, nie
tylko obserwowaliśmy, ale i sami próbowaliśmy swych sił. Jako przynęty używaliśmy „kłódki”, tzn. robaków któregoś
z insektów wodnych, żyjących w małych
trzcinach i wszędzie można je było tam
napotkać. Na Zajezierzu, szczególnie na
Świniarku, stałymi mieszkańcami przyjeziornych brzegów były czajki.
Często bawiliśmy się na brzegu, puszczaliśmy wycięte z kory drzew statki, wyposażone przez nas w wymyślne ożaglowanie. Próbowaliśmy wyciągać korzenie
tataraku, którego było pod dostatkiem,
ale tylko czasem nam się to udawało. Na
marginesie: korzeń tataraku w spirytusie
to znana „Sztumska Żabka Zielona”, specjalność dworcowego oberżysty Oelsnera. Była to wódka swojskiej produkcji
o kolorze trawiasto-zielonym, mocna,
tylko dla prawdziwych mężczyzn. My,
dzieciaki, potrzebowaliśmy korzeni tataraku w innym celu, stosowaliśmy go do
splatania strzelających pukawek, które
 Pole, półwysep i zatoczka 800 metrów od Zajezierza. Oboczna nazwa Świński Łeb.

z wielkim pietyzmem wyrabialiśmy
z gałęzi czarnego bzu. Naszymi mizernymi scyzorykami ciężko było wyciąć witki
z twardego drzewa. Te skromne zabawki
stawały się dla nas prawdziwymi skarbami.
Tafla wody jeziora stanowiła wyzwanie do puszczania kaczek i byliśmy w tym
naprawdę dobrzy! Ale tylko ten, który
potrafił tak rzucić kamień, by poleciał
hen, a przy tym odbijał się największą
ilość razy, wygrywał i zostawał królem!
Dopóki nie umieliśmy pływać, prawdziwym wyzwaniem było narwanie sitowia
na pasy, dzięki którym unosiliśmy się na
wodzie. Z trzciny robiliśmy flety, można
też było robić je z gałązek wierzby.
Poświęcaliśmy tym zajęciom dużo
uwagi i traktowaliśmy je poważnie. O ile
byliśmy wtedy, przy całej siermiężności
tamtych czasów, bogatsi w stosunku do
dzisiejszych dzieci, które czasami nie wiedzą, co mają począć z całym ogromem
zabawek.
Dla każdego sztumskiego dziecka
pozostanie na zawsze nierozwiązanym
problem: co piękniejsze w Sztumie, lato
z kąpielami w jeziorze, czy zima i jazda na łyżwach?! Każdy z tych sezonów
trwał wiele tygodni, ponieważ klimat
na wschodzie jest bardziej stały i silniejszy od tego tu, na zachodzie. Do kąpieli
służyło prawie wyłącznie Jezioro Zajezierskie. Najstarsza przebieralnia („Badebude”) znajdował się na kąpielisku przy
Strzelnicy. My chłopcy pluskaliśmy się
w trzech miejscach – na wysokości stanowisk strzeleckich, w okolicach szpitala
i przy niezarośniętym brzegu w okolicach
dworca. W tym ostatnim miejscu najchętniej i to najczęściej jak nas Pan Bóg
stworzył! Wygrzewaliśmy się potem na
słońcu, co rusz wskakując do wody, aż siniały nam usta. Powrotom do domu po
takim plażowaniu towarzyszył strach, czy
ojciec nie zauważy, że późno, a tu zada Strzelnica, dom strzelecki (Schuzenhaus) stała
w pobliżu jeziora, przy dzisiejszej ulicy Baczyńskiego
(Strzeleckiej). Była nie tylko miejscem spotkań bractwa strzeleckiego (kurkowego), ale i przedstawień,
koncertów i zabaw. z salą ze sceną, restauracją, kręgielnią i ogrodem.
 Szpital znajdował się w dzisiejszym budynku Urzędu Miasta i Gminy.
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ne prace domowe jeszcze niezrobione.
Mama miała dla nas zawsze więcej wyrozumiałości, była też ciągle mocno zajęta
tym, aby zaspokoić nasz wilczy apetyt,
a ten zawsze dopisywał po takiej kąpieli.
Na przełomie stuleci miasto wybudowało kąpielisko, na którym ratownikiem
został stolarz Wittenberg. Obowiązywały
osobne godziny kąpieli dla każdej z płci
i w ten sposób z kąpieliska korzystały też
panie. Bardzo szybko powstała też sekcja
pływania, a w 1904 odbyły się pierwsze
zawody w tej dyscyplinie, które od tej
pory stały się imprezą cykliczną.
(…)
Mimo że tak często korzystaliśmy
z uroków wody, przypadków utonięć było
niewiele. Mówiło się co prawda, że każdego roku jezioro upomina się o ofiarę,
ale nie było z tym tak tragicznie, biorąc
pod uwagę, że szczególnie zimą, jeżdżąc
na łyżwach, byliśmy naprawdę nieostrożni. Któregoś razu utonęła w dziewczynka.
Zbierała węgiel przy torach na dworcu
i chciała przez zamarznięte jezioro wrócić do domu. Utonął także mały chłopiec,
sierota, który był niedoświadczonym pływakiem, a próbował przepłynąć jezioro
i zasłabł. Jego zwłoki wyciągnęli na brzeg
aptekarz Cohn i stolarz Wittenberg. Przez
nich także zostali uratowani chłopcy, którzy dziurawym kajakiem wybrali się na
jezioro. Szczególnie tragiczne było utonięcie młodego żołnierza, przeżył szczęśliwie całą wojnę, a zginął podczas ratowania tonącego się pod lodem chłopca.
Dużo szczęście miał rzeźnik Less, obywatel sztumski żydowskiego pochodzenia,
który wracając z uboju w Barlewiczkach
wpadł w przerębel. Zauważyły to dwie
łyżwiarki i natychmiast pospieszyły mu
z pomocą. Udało się go wyciągnąć i uratować. Jedną z ratowniczek była pani
Hedwig von Wantoch-Rekowski, później
Christburg. Otrzymała medal za odwagę,
a jej siostra Klara Kammel (potem Karsten), przyznawane wtedy za taki czyn
zwyczajowe 30 marek.
Kondycję fizyczną mogliśmy też
rozwijać na wiele innych sposobów. Na
boisku szkolnym starej Szkoły Miejskiej,
nikt nam nie przeszkadzał z korzystania ze stojących tam poręczy, drążków,
drabinek i innych przyrządów do wspinania. Poręcze były dość prymitywne
i nie zachęcały do dłuższych ćwiczeń, ale

drążki i drabinki były w różnej wysokości
i z tych korzystaliśmy chętnie, wykonując
bez końca popularne wtedy podciągania,
obroty w przód, tył, zeskoki. Niektórzy
z nas osiągali w tych dyscyplinach dużą
perfekcję. Najlepsze jednak były ćwiczenia na drabinkach, wspinaliśmy się
w szybkim tempie do góry, jak najszybciej
spuszczaliśmy się na dół. Drabinki miały
jakieś 5-6 metrów wysokości, ale nigdy
nikomu z nas się nic nie stało, poza drobnymi drzazgami, wbijającymi się czasami
w dłonie. (…)
Z miejsc wyżej położonych, np.
z wieży kościelnej, na którą wspinaliśmy

 Szkoła Miejska została zbudowana w 1866 roku
i służyła tym celom dodo lat 90 ub. wieku. Obecnie
wydział ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Kwidzynie.

 Lindenkrug - obecnie część Zajezierza.
 Ostrów – Brzozie, dziś część Zajezierza.
 Karczma w Sztumskim Polu.

teresowanie wzbudzał kataryniarz, ale
prawdziwy zachwyt wywoływała jego
wspaniała mechaniczna katarynka, na
której wygrywał ilustrowane obrazami
ballady. Dzieci wyglądały też przybycia
do miasta handlarza szmat, u którego
już za parę łatek można było dostać
metalowego kogutka lub wspaniale kukającego niebieskiego ptaka z gliny. Interesujący byli też „muzykanci z Bremy”.
Czterech lub pięciu wygrywało na swych
instrumentach dętych piękne marsze
tak często, że w końcu umieliśmy je na
pamięć. Rzadko pojawiali się poganiacze
niedźwiedzi czy wielbłądów. Ci zawsze

Odbywaliśmy samodzielnie wycieczki przez Lipkę, podmokłe łąki, mostek do Ostrów
– Brzozia. Na zdjęciu restauracja w Lipce (Lindenkrug, dziś Zajezierze).

się czasem, mogliśmy obserwować rozlegle lasy dokoła Sztumu. Stały one ciemne,
ciche i pełne tajemnic. Pierwsze wyprawy
do lasu odbywaliśmy z rodzicami, np. na
jagody. Z czasem odbywaliśmy już samodzielnie wycieczki przez Lipkę, podmokłe
łąki, mostek do Ostrów – Brzozia, stamtąd dalej do Leśnego Pałacyku i omijając Jezioro Białe docieraliśmy do Grzępy
i stamtąd przez las albo wzdłuż torów kolejowych z powrotem do domu. Można
powiedzieć, że był to już naprawdę solidny spacer. Niekiedy dochodziliśmy nawet
do Białej Góry, gdzie zachwycaliśmy się
widokiem potężnej, stepowej Wisły.
Wiele innych wydarzeń, interesujących i zapewniających odmianę życia,
rozgrywało się w Sztumie. Spore zain-

prowadzili ze sobą kilka małp, niektóre
w czerwonych kamizelkach robiły rundy
na kucyku i na komendę oddawały strzał!
To wzbudzało zawsze ogromny zachwyt
wszystkich widzów!
Co roku przybywała do Sztumu karuzela von Hayer z Miłomłyna. Niektórzy z naszych chłopców pomagali przy
montażu karuzel i w zamian za to mogli
za darmo korzystać z przejażdżek nimi
- co wzbudzało w reszcie bezgraniczna
zazdrość! Czasami pojawiał się tez cyrk,
ale za największym wydarzeniem było
i tak przybycie do miasta teatru kukiełkowego, ale ten pojawiał się naprawdę
rzadko. Wszystkie te sensacje wydarzenia
robiły na nas, niezbyt rozpieszczonych
dzieciach, naprawdę ogromne i trwałe
wrażenie. (…)
 Nawiązanie do popularnej baśni braci Grimm.

Udany Piknik z Iskrą
8 czerwca w Sztumskim Polu odbył się Piknik z ISKRĄ oraz IV Towarzyskie Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody o Puchar burmistrza Sztumu zorganizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej Klub Jeździecki ISKRA
oraz Miasto i Gminę Sztum.
Dopisała zarówno frekwencja, jak
i pogoda – odwiedzający nie mogli narzekać na nudę, organizatorzy zapewnili moc atrakcji. Imprezę otworzyła
Jolanta Szewczun, przewodnicząca
rady Powiatu, po czym do rywalizacji
przystąpili pierwsi zawodnicy. Emocji
nie brakowało, cieszy również świetna postawa sekcji Klubu Jeździeckiego
ISKRA pod wodzą instruktorki Małgorzaty Kargol. Puchary wręczali: sołtys
Sztumskiego Pola Małgorzata Charycka, burmistrz Leszek Tabor oraz dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury
Adam Karaś.
W przerwie zmagań mogliśmy podziwiać występy podopiecznych SCK,
Pokaz „Szabla i koń” w wykonaniu jeźdźców ze Stajni Tarpan z Mławy.
pomaszerować leśnym szlakiem z kijWYNIKI
kami nordic walking pod okiem LKS wesołe miasteczko. Były konkursy
Konkurs nr 1 - mini LL - dokładZantyr, podziwiać brawurowy pokaz i loterie – prowadzone przez Europe
jazdy kozackiej w wykonaniu Stajni Direct Dzierzgoń. Dzięki Nadleśnictwu ności do 60 cm
1-4. Blanch – Anna Piotrowska –
Tarpan oraz cofnąć w czasie i choć na Kwidzyn oraz „Dziennikowi BałtyckieStajnia
Lubichowo, Exequator – Korchwilę poczuć się jak na Dzikim Za- mu” można wzbogacić się o nowe
nelia
Rosiak
– bpk, Impresja – Julia
chodzie – również dzięki inscenizacji drzewko za makulaturę. Dzień pełen
wrażeń zakończył koncert w stylu co- Sarnowska – LKS Nadwiślanin Kwigości z Mławy.
dzyn, Lady – Paulina Mierzejewska
Przez cały dzień członkowie Sto- untry zespołu RMS.
Organizatorów cieszy fakt, że jeź- – KJ Iskra
warzyszenia Miłośników Jazdy Konnej
Konkurs nr 2 – LL – dokładności
w Sztumskim Polu oprowadzali przy- dziectwo i piknik rekreacyjny spotkały
1-8. Exequator – Kornelia Rosiak
byłych po stadninie. Dla najmłodszych się z tak licznym zainteresowaniem – bpk, Diego – Anna Rebela – bpk,
przygotowano przejażdżki w siodle, i zapowiadają kolejne edycje w kolej- Kariera – Zuzanna Golicka – PLJ, Imwyprawy wozem konnym do lasu, nych latach.
presja – Julia Sarnowska – LKS Nadwiślanin Kwidzyn, Tario - Dominika
Ruszkowska – KJ Iskra, Persja – Anna
Wróblewska – KJ Iskra, Domena
– Klaudia Rychłowska – KJ Iskra, Eroll
– Joanna Szałaś – Berty Piastowo
Konkurs nr 3 – L – zwykły
1. Tario – Dominika Tokarek – KJ
SKRA, 2. Welonda – Karolina Hartman – LKS Nadwiślanin Kwidzyn, 3.
Impresja – Julia Sarnowska – LKS
Nadwiślanin Kwidzyn, 4. Wicher
– Kinga Pełka – KJ ISKRA, 5. Zabajka
– Kinga Pełka – KJ ISKRA
Konkurs nr 4 – L1 – zwykły
1. Beauty C – Joanna Wedeł
– Bertyn Wilkowo, 2. Visage – Monika Chyła – LKS Nadwiślanin Kwidzyn,
3. Melon – Krzysztof Hartman – LKS
Burmistrz Leszek Tabor wręcza puchary jeźdźcom.
Nadwiślanin Kwidzyn
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39, Tel. 55 6040 6383, e-mail: biuletyn@
sztum.pl, wersja elektroniczna dostępna na www.sztum.pl.
Druk i łamanie: Drukarnia AdPrint Poligrafia, ul. Żeromskiego 12b, 82-400 Sztum

