Samorząd po wyborach

Wyborcy zdecydowali, że w pierwszej turze burmistrzem miasta i gminy Sztum został
Leszek Tabor, kandydat zgłoszony przez KWW Razem dla Powiśla. Będzie pełnił tę
funkcję piątą kadencję.
Otrzymał 3301 ważnych głosów, do wyboru potrzebował 3196, czyli ponad połowę oddanych głosów ważnych. Pozostali kandydaci uzyskali: Leszek Sarnowski (KKW
Obywatelskie Porozumienie Samorządowe Powiśle) - 2907, Jan Bodak (KKW Wspólnota Patriotyzm Solidarność) – 183.
W nowej Radzie Miejskiej zasiada 8 radnych KKW Razem dla Powiśla, radna PSL
oraz 6 radnych KKW Obywatelskie Porozumienie Samorządowe Powiśle. 9 osób sprawuje mandat po raz kolejny.
Na zdjęciu od lewej: Bartosz Mazerski, Kazimierz Barański, Krzysztof Stelmach,
Andrzej Murawski, Ewa Rzeszotarska, Ewa Paduch – wiceprzewodnicząca rady, Alicja Podlewska - wiceburmistrz, Waldemar Fierek – wiceprzewodniczący rady, Leszek Tabor - burmistrz, Elżbieta Wysocka, Czesław Oleksiak, przewodniczący rady,
Czesława Jaźwińska – pracownica biura rady, Adam Poćwiardowski, Anna Serocka,
Tomasz Litwin, Sylwia Monkielewicz, Adam Kaszubski i Piotr Ostrowski.

Spotkania wigilijne
17 grudnia o godz. 16 w salach zamku odbędzie się wigilijna
wieczerza dla osób samotnych,
której organizatorami są parafie św. Anny i św. Andrzeja Boboli, Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Sztumie oraz sztumskie Koło
Powiatowe Polskiego Związku
Niewidomych.
Spotkanie umili kolędami chórek dziecięcy i chór z parafii św.
Anny, młodzi artyści ze Sztumskiego Centrum Kultury oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie.
Burmistrz miasta i gminy Leszek Tabor zaprasza wszystkich
mieszkańców 19 grudnia na spotkanie wigilijne na placu Wolności
w godz. 16 - 19. W programie
m. in. występy artystyczne, kiermasz świąteczny i poczęstunek.

W środę dłużej

Rozmowa z burmistrzem Leszkiem Taborem - str. 3-4

Aby ułatwić mieszkańcom załatwianie swoich spraw w Urzędzie
Miasta i Gminy, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
i Miejsko-Gminnym Zespole
Oświaty od 1 sierpnia obowiązują
następujące godziny urzędowania:
• poniedziałek, wtorek i czwartek od 7.30 do 15.30
• środa od 7.30 do 17.00
• piątek od 7.30 do 14.00
Przyjmowanie interesantów
przez burmistrza: w każdą pierwszą środę miesiąca spotyka się
z mieszkańcami od 15.00 do
17.00, a w pozostałe środy od
9.00 do 11.00.
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Świętowali złote gody

4 października w Urzędzie Stanu Cywilnego pięć par obchodziło 50-lecie pożycia małżeńskiego. Z tej okazji burmistrz
Leszek Tabor złożył jubilatom serdeczne gratulacje i życzenia. Otrzymali też medale przyznawane przez Prezydenta RP,
a także dyplomy oraz kwiaty.

Irena i Jerzy Abryszyńscy z Nowej Wsi, Władysława i Wiesław Dejworek z Gościszewa, Wanda i Emil Klingenbergowie ze Sztumskiej Wsi.

Krystyna i Zenon Błażewiczowie oraz Maria i Stanisław
Ruszkowscy ze Sztumu.

Podziękowania dla wolontariuszy
Po raz czwarty z okazji przypadającego w grudniu
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Kino-Teatrze
Powiśle odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu, której organizatorami byli Burmistrz Miasta i Gminy Sztum,
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
oraz Sztumskie Centrum Kultury. Wzięło w niej udział ok.
300 osób. Podczas gali podziękowano wolontariuszom i
ich opiekunom, bezinteresownie działającym na rzecz innych.
Relacja filmowa jest dostępna na stronie internetowej
TV Malbork.
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Marzenia do poprawki

Rozmowa z burmistrzem Leszkiem Taborem u progu piątej kadencji.
- W swoim wystąpieniu
podczas inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej podkreślił pan, jak ważne w pracy
burmistrza jest stworzenie
dobrego klimatu do współpracy różnych środowisk.
Jak zamierza pan to realizować?
- To oczywiste, że trakcie
kampanii wyborczej ujawniły się podziały i nastąpiła
polaryzacja stanowisk. Liczę jednak na to, że towarzyszące temu emocje w
miarę szybko opadną i uda
się zamazać linie podziałów. Pojawi się wola współdziałania dla dobra lokalnej
naszej małej ojczyzny.
Naturalnym obszarem
współpracy jest forum
rady. Tu ścierają się opinie,
poglądy, reprezentowane
przez radnych różnych klubów. Wszystko po to, by
wypracować takie decyzje,
które najlepiej służyłyby lokalnej społeczności.
Kolejna sprawa to większe otwarcie struktur samorządowych, urzędu na
społeczeństwo. Kierownicy naszych instytucji oraz
pracownicy muszą mieć
świadomość, że samorząd
to nie jest sprawowanie jakiegoś władztwa, ale służba

– Leszek Tabor: - Zapowiedź
burmistrza.
publiczna, troska o dobro
wspólne. I muszą się tym
kierować w codziennej pracy.
Zależy mi na rozwijaniu dalszej, partnerskiej
współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Niektóre
stowarzyszenia - mówiąc
delikatnie - nie wyrażają
takiej woli i to też trzeba
zaakceptować. Choć mówię
o tym z żalem, bo wspólnie
można zrobić więcej, nie
tracąc nic z podmiotowości

Nie przechodź obojętnie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców o
pomoc w udzieleniu niezbędnego wsparcia osobom pozostającym bez dachu nad głową, samotnym czy niepełnosprawnym wymagającym pomocy, zwłaszcza w trudnym
okresie zimowym. Wszystkim bezdomnym nie posiadającym schronienia Ośrodek zapewnia miejsca noclegowe
i ciepły posiłek, a osobom starszym czy niepełnosprawnym pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych
w miejscu zamieszkania.
Zwracamy się z gorącą prośbą o zgłaszanie do Policji,
Straży Miejskiej lub Ośrodka Pomocy Społecznej wszelkich informacji dotyczących takich osób (tel. 997, 55-64026-48, 640-63-32, 640-63-33 ). Może to uratować czyjeś
życie, dlatego warto zainteresować się ludźmi, których
spotykamy na ulicy, albo mieszkamy po sąsiedzku.

kontynuacji była postawą mojego ponownego wyboru na
i autonomii.
Mamy za sobą pierwsze
doświadczenia z wprowadzania budżetu obywatelskiego. Chcę jeszcze zaproponować inną jego formę
w postaci inicjatywy obywatelskiej. Samorząd będzie pomagał w realizacji
pomysłu mieszkańców, ale
nie – jak to w przypadku
budżetu obywatelskiego
– był jego jedynym wykonawcą.
N i ezw y k l e p r z y t y m
wszystkim ważne staje się
skuteczne komunikowanie
się – samorządu z mieszkańcami i odwrotnie. Wykorzystujemy do tego celu
tradycyjne środki przekazu
- nasz biuletyn „Sztum.pl”
i lokalną prasę, i nowocześniejsze telewizję i Internet. Jesteśmy jako Miasto
i Gmina Sztum na popularnym portal u społeczności
owym. My komunikujemy
coś mieszkańcom, a oni
nam. Od kilku miesięcy
jako burmistrz mam oficjalny profil na Facebooku. I dochodzi do wymiany
poglądów, opinii. Te formy
będziemy rozwijać i wyko-

rzystywać w pracy.
- W programie wyborczym kandydata na burmistrza Leszka Tabora mowa
była o polityce kontynuacji
i nowych wyzwaniach. Pomówmy o tych ostatnich…
- Zapowiedź kontynuacji
była postawą mojego ponownego wyboru na burmistrza. Rzeczywistość jest
jednak niezwykle dynamiczna, zmienia się błyskawicznie i w ślad za tym pojawiają się nowe wyzwania.
Najważniejsze jest
wzmocnienie naszej lokalnej gospodarki, bo ona
jest podstawą dobrego poziomu życia mieszkańców.
Jesteśmy na dobrej drodze, teren Specjalnej Strefy
Ekonomicznej będzie zagospodarowany, to bardziej
niż pewne. Rozpoczyna się
budowa drugiej farmy wiatrowej w Postolinie.
Chodzi także o wspieranie miejscowych firm w ich
w planach rozwojowych,
sprawność w wydawaniu
decyzji administracyjnych,
słowem tworzenie dobrego
C.d. na str.4
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C.d. ze str. 3

Marzenia do poprawki
klimatu dla przedsiębiorczości, bo to leży w naszej
gestii jako samorządu.
Kolejna sprawa to poprawa jakości życia i usług
publicznych i mam nadzieję, że skorzystamy w tym
względzie ze środków nowej perspektywy unijnej.
Chodzi o zwiększenie opieki
żłobkowej i przedszkolnej,
ale także programy skierowane do coraz większej
grupy osób starszych, schorowanych i samotnych, wymagających opieki .
Dalej: projekty infrastrukturalne: program modernizacji dróg wiejskich i
osiedlowych, które rozpoczęliśmy w tym roku. Od
przyszłego roku – zgodnie
w wieloletnim planem inwestycyjnym, przyjętym
przez radnych – ruszą prace na osiedlu Wojciechowskiego i kolejnych ulicach
za gimnazjum. Kolejne
drogi wiejskie będą utwardzane płytami jumbo. Poza
tym prowadzić będziemy
działania, by doszły do
skutku inwestycje krajowej
dyrekcji dróg (GDDKiA ) modernizacja ulicy Jagiełły,
budowa ronda przy Baste-

Świąteczna
zbiórka
Ponad tona produktów,
która trafiła do najbardziej
potrzebujących rodzin. To
efekt tegorocznej Świątecznej Zbiórki Żywności zorganizowanej 28-30 listopada
we współpracy MGOPS z
Bankiem Żywności w Tczewie i wolontariuszami z Zespołu Szkół w Sztumie oraz
Zespołu Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach. Mieszkańcy podzielili się artykułami,
zakupując je sklepach: Biedronka, Lidl, Netto, Polo i
Sokół.

rze, a także wojewódzkiej
dyrekcji. Mowa o drodze
Sztum – Biała Góra i ulicy
Kasprowicza. Do tego dochodzi wspieranie finansowe Powiatu Sztumskiego w
programie schetynówek.
W planach inwestycyjnych jest termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej oraz wymiana
oświetlenia ulicznego na
energooszczędne lampy ledowe. Bulwar nad Jeziorem
Sztumskim czeka na ścieżkę pieszo-rowerową na
Zajezierzu, a park miejski
na modernizację. Za dwa
lata nasze miasto będzie
obchodziło 600 urodziny.
To dobra okazja do wyzwolenia inicjatyw lokalnych,
zrealizowania różnych pomysłów estetyzacji miasta,
albo symbolicznego przypomnienia elementów jego
historii.
Nie są to może specjalnie porywające wizje, ale
zamierzania na miarę naszych realnych możliwości.
- Czy z programu, jaki
przedstawiała w kampanii
wyborczej pana opozycja,
postanowił pan coś przejąć?
- Porównując zawarte w
nich postulaty, a pomijając
samą frazeologię i retorykę,

dochodzę do wniosku, że
były one do siebie bardzo
zbliżone. Dlatego można
powiedzieć: większość tych
rzeczy będzie realizowana.
Nie wszystko, bo niektóre
uznaję w tym momencie
za niemożliwe do wykonania. Np. budowa basenu.
Pewnie część mieszkańców
odczuwa taką potrzebę
(nawiasem mówiąc potrzeby bywają nieograniczone),
ale, moim zdaniem, nie
stać nas teraz to, zwłaszcza, gdy rozpoczęliśmy
modernizację stadionu. W
Urzędzie Marszałkowskim
powiedziano otwarcie, że
nie mamy szans na dofinansowanie basenu, środki
publiczne trafiły na budowę parku wodnego niedaleko nas, bo do Kwidzyna.
I tam dzieci z najmłodszych
klas naszych szkół są dowo-

żone na naukę pływania.
Postulat konieczności
budowy drugiej plaży przy
Jeziorze Barlewickim wydaje mi się nietrafiony. Cieszymy się z napływu gości
z Malborka czy Kwidzyna,
bo po części także dla nich
modernizowaliśmy „Łazienki”. Ale nie ma się co oszukiwać - jeśli o godzinę jazdy
samochodem znajduje się
morze, to Jezioro Barlewickie nie stanie się riwierą. A mamy jeszcze sporo
do zrobienia przy Jeziorze
Sztumskim, skupmy się na
razie na tym.
Popieram rozwijanie
budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza z myślą
o młodych ludziach. Ale i
tu muszą być rozwiązania
na szczeblu centralnym,
gmina, tak jak nasza, sama
tego nie udźwignie.

Barbara Richert, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręcza zaświadczenie o wyborze na burmistrza.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru
części Sztumskiego Pola – etap III

Miasto i Gmina Sztum zakończyła III etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Sztumskim Polu. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu nr WND-RPPM.08.02.00-00010/11 np.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola
– etap III”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2017-2013.
Według umowy dofinansowania zakończenie rzeczowe projektu nastąpiło 28 listopada,
zaś zakończenie finansowe przypada na 20 grudnia 2014 r.
Kwota dofinansowania wynosi 70 proc. wydatków kwalifikowalnych, czyli według umowy 1 mln 886 tys. 624,23 zł.
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Pierwszy akord 600-lecia miasta

W Sztumskim Centrum Kultury promowano książkę profesorów Józefa Borzyszkowskiego i Marka Stażewskiego „Sztum 1806-1945”.
Prace nad monografią
miasta rozpoczęły się przeszło trzy lata temu z założeniem, że Sztum na swoje
600 urodziny, przypadające
w roku 2016, będzie miał
spisane dzieje aż do czasów nam współczesnych.
Przypomnijmy, że początki
miasta do 1772 roku były
przedmiotem pracy doktorskiej Wojciecha Szramowskiego, wydanej drukiem
w 2011 roku. Wieki następne praktycznie pozostawały
już białą plamą.
W trakcie prac okazało się,
że okres 1945-1970 - z uwagi na mnogość źródeł - wymaga dłuższego okresu badań niż to pierwotnie zakładano. Stąd też decyzja, by na
razie opowiedzieć historię
Sztumu do 1945 roku, kontynuację zawrzeć w kolejnej
publikacji. Jest nadzieja, że
trafi do czytelników za dwa
lata.
Książka „Sztum 18061945” składa się z trzech
części. Prof. Marek Stażewski omówił rozwój miasta,
jego gospodarkę, rolnictwo,
oświatę i kulturę, stosunki wyznaniowe. Prof. Józef
Borzyszkowski skupił się
na spektrum działalności
Polaków z Ziemi Sztumskiej. Trzecią część stanowi
aneks z tekstami pamiętnikarskimi Otto Kammela,
nauczyciela z Przedzamcza,
opowiadającego dzieciństwo z początków XX wieku i Karola Myszki, jednego
z pierwszych polskich milicjantów. Kończy ten blok kalendarium wydarzeń 18001945, opracowane przez
Janusza Ryszkowskiego we
współpracy z Andrzejem Lubińskim.
Publikacja zawiera wiele
interesujących zdjęć, w tym
dwa zupełnie nieznane (np.
z okresu plebiscytowego
1920), a pochodzące z albumu rodzinnego przecho-

wywanego w Izraelu. Warto
dodać, że w oprócz historyków, których nazwiska widnieją na okładce, swój wkład
książki mają miejscowi miłośnicy dziejów miasta (m.in.
Bogdan Popielarz, Sławomir
Michalik).
Spotkanie promocyjne,
choć z przyczyn losowych
bez udziału obu głównych
autorów (obiecali, że przyjadą wkrótce, bo podyskutować czytelnikami monografii)
było udane. Znakomicie została przyjęta przez publiczność prezentacja dawnych
i nieznanych zdjęć Sztumu ze
zbiorów Bogdana Popielarza.
Pokazowi towarzyszyła muzyka grana na żywo.
Pierwsze egzemplarze
burmistrz Leszek Tabor wręczył potomkom rodzin związanym z miastem do wieków:
Krystynie Osińskiej, Emilowi

Pierwsze egzemplarze burmistrz Leszek Tabor wręczył potomkom rodzin związanym z miastem do wieków: Krystynie Osińskiej, Emilowi Klingenbergowi i Jerzemu Jakubowskiemu.
Klingenbergowi i Jerzemu Jakubowskiemu. Monografie
trafiły także do historyka ks.
dr. Mieczysława Józefczyka,
Barbary Richert, córki pierwszego powojennego wicestarosty sztumskiego Franciszka Rocławskiego oraz Jacka
Szyrmera z Warszawy, wnu-

ka Witolda Dominirskiego
z Czernina.
Publikacja została sfinansowana przez Miasto i Gminę, dobrze wydana przez
pelplińskie Bernardinum
i jest do nabycia w Sztumskim Centrum Kultury. Świetny prezent pod choinkę!

Iskra dająca wsparcie
W Starostwie Powiatowym zostało podpisane porozumienie między Zakładem Karnym w Sztumie,
Spółdzielnią Socjalną ISKRA a Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota w Gdańsku.
Celem porozumienia jest w podejmowanych działa- jednej strony, a działania na
realizacja programu readap- niach zadeklarowały kolejne rzecz przełamywania barier
tacyjnego Ekonomia ku wol- podmioty: Miejsko-Gminny i stereotypów tkwiących w
ności, zakładającego aktywi- Ośrodek Pomocy Społecznej społeczeństwie z drugiej, stazację zawodową i społeczną w Sztumie oraz Powiatowy ją się podstawowymi kweosób skazanych i opuszczają- Urząd Pracy.
stiami w zakresie działań na
cych zakłady karne przy wyPraca należy do najważ- rzecz prawidłowego funkcjokorzystaniu narzędzi ekono- niejszych, ale rzadko stoso- nowania osób skazanych w
mii społecznej.
wanych środków oddzia- warunkach wolnościowych.
Głównym celem progra- ływania penitencjarnego. Przedsiębiorstwo społeczne
mu jest przygotowanie ska- Z drugiej strony brak pra- natomiast jako miejsce akzanych do wejścia na rynek cy, czy też jej zdobycie staje tywizacji zawodowej i spopracy po powrocie do wol- się głównym problemem, łecznej osób skazanych jest
ności oraz zwiększenia ich z jakim borykają się osoby modelowym podmiotem,
kompetencji społecznych. To opuszczające zakłady karne. który ustawowo w swoją
również działania na rzecz Powodów tego stanu rzeczy działalność ma wpisaną repromocji przedsiębiorczości jest wiele: brak umiejętności adaptację zawodową osób
społecznej, przełamywania i kwalifikacji zawodowych u wykluczonych społecznie.
stereotypów dotyczących byłych więźniów, brak do- Mamy nadzieję, że reaosób wykluczonych i idea świadczenia zawodowego, lizacja programu przyniesie
łączenia lokalnych sił celem stygmatyzacja, brak umie- wiele korzyści nie tylko ich
rozwiązywania problemów jętności poruszania się po uczestnikom, ale również
społecznych i wyznaczania rynku pracy, autoprezentacji, całej lokalnej społeczności.
kierunków rozwoju. Swój ak- bariery społeczne i świado- Liczymy, że w nasze ślady
ces do partnerstwa na rzecz mościowe.
pójdą także inni – mówi Katarealizacji programu EkonoAktywizacja zawodowa rzyna Gossa, prezes zarządu
mia ku Wolności i wsparcie i społeczna osadzonych z Spółdzielni Socjalnej Iskra.
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Oferta dla turysty i mieszkańca

Samorząd Województwa Pomorskiego przyznał dofinansowanie dwóm zrealizowanym już projektom, służącym promocji
i rozwojowi turystyki: „Gmina Sztum w obiektywie” oraz questom, czyli grom terenowym.
Wnioski o dofinansowanie tych zadań złożone
zostały w czerwcu, 4 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego zostały podpisane umowy o przyznanie
pomocy. Przyznano gminie
dofinansowanie w wysokości prawie 50 tys. zł.
Projekt „Gmina Sztum w
obiektywie” cieszył się dużym powodzeniem.
Obejmował on konkurs
fotograficzny dla mieszkańców naszej gminy oraz cykl
trzech wystaw plenerowych
na placu Wolności. Pierwszą, pokonkursową „Gmina Sztum w obiektywie”,
otwarto 24 lipca. Autorom
najciekawszych fotografii
Ulotki questingowe można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy lub pobrać ze strony
(prace 22 autorów oceniała
www.sztum.pl.
komisja w składzie: Alicja
Bartnicka, Wacław Bielecki, na nią fotografie Henryka turystyki” powstało 5 gier kańcy, grupy szkolne) poJanusz Ryszkowski oraz Sła- Lipskiego, Wacława Bie- terenowych - „Na granicy znają region, rozwiązując
womir Lipski) wręczono na- leckiego, Kamila Markow- w Białej Górze”, „Tajemni- zagadki z ulotki, często w
grody, a wszystkim uczest- skiego i Janusza Ryszkow- ce sztumskiego jeziora” „W formie rymowanek oraz
skiego.
letniej rezydencji Wielkich ukrytych wskazówek.
nikom podziękowania.
W
ramach
projektu
Mistrzów”, „Sztumska opoQuesty są adresowane do
Tytuł drugiej mówi sam
wszystkich
grup wiekowych.
pn:
„Questy
poszerzewieść
więzienna”
i
z
myślą
za siebie: „Tak fotografują
nie
oferty
turystycznej
i
o
rowerzystach
„Śladami
Ulotki
można
otrzymać w
słuchacze UTW w Sztumie”.
zwiększenie
atrakcyjności
rodziny
Donimirskich”.
Urzędzie
Miasta
i Gminy lub
Trzecia „Sztum wczoraj i
turystycznej
Miasta
i
GmiQuest
–
przypomnijmy
pobrać
ich
wersję
elektrodziś” przedstawiała metany
Sztum
w
oparciu
o
into
gra
terenowa,
w
której
niczną
ze
strony
internetomorfozy naszego miasta w
ostatnich latach. Złożyły się nowacyjne formy rozwoju uczestnicy (turyści, miesz- wej www.sztum.pl.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dynie „Na Słonecznej Górce”
„Najbardziej pomysłowa głowa dyniowa” - to hasło konkursu rozegranego w Niepublicznym Przedszkolu Na Słonecznej
Górce.
Aby wziąć udział w ry- skiej kulturze i odbywa się zali się bardzo kreatywni. na wystawę zorganizowaną
walizacji, dzieci miały za za- w przedszkolu już od kilku Zwyczajne na pozór dynie w holu przedszkola tak, aby
danie przystroić dynię tak, lat. Zamiast przebierać się i zamieniły się w m in. koty, odwiedzający przedszkole
aby wyglądała jak najcieka- straszyć, dzieci wraz z rodzi- pająki, różnorakie potwor- mogli je podziwiać.
N a ko n i e c ko n ku rs u
wiej. Konkurs powstał jako cami spędzili twórczo czas ki, czarownice oraz pomyinicjatywa obchodzenia na przygotowywaniu naj- słowe głowy z doczepiony- uczestnicy zostali wyróżnieświęta halloween w sposób bardziej pomysłowej głowy mi włosami i akcesoriami. ni dyplomami i otrzymali
bardziej przystępny pol- dyniowej. Rodzice oka- Wszystkie 64 dynie trafiły nagrody.
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Jak senior z przedszkolakiem…

14 listopada odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące projekt „Eko-senior – edukacja ekologiczna osób starszych
z terenu miasta i gminy Sztum oraz budowanie więzi międzypokoleniowej”.

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie projektu Eko-senior.
Uroczystość miała miejsce w sali dziękował wszystkim uczestnikom za
konferencyjnej Sztumskiego Centrum ich aktywny udział w projekcie i wręczył
Kultury, a udział w niej wzięli władze w ramach podziękowania pamiątkowe
samorządowe, uczestnicy projektu - se- aniołki, wykonane przez uczestników i
niorzy oraz dzieci z Przedszkola nr 1 im. terapeutów Środowiskowego Domu Sa„Kubusia Puchatka w Sztumie. Podczas mopomocy w Czerninie, działającego w
spotkania burmistrz Leszek Tabor po- strukturach Miejsko-Gminnego Ośrod-

Panowie z białą wstążką
W Sztumskim Centrum Kultury odbyła się konferencja pn. „Stop Przemocy
w mieście i gminie Sztum”, której organizatorami był Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej oraz Komenda Powiatowa Policji.
Konferencja organizowana została Staniszewski. komendant powiatowy
w związku z przypadającym w dniu 19 policji w Sztumie, sędzia Sądu Rejolistopada Międzynarodowym Dniem nowego w Kwidzynie, Grażyna RyZapobiegania Przemocy wobec Dzie- maszewska, specjalista w dziedzinie
ci. W ramach tego przedsięwzięcia psychiatrii i w zakresie przeciwdziaMGOPS oraz Komenda Powiatowa łania przemocy w rodzinie oraz Kamil
Policji włączyli się do corocznej kam- Roszkowski, prezes Fundacji na Rzecz
panii „16 dni Przeciwko Przemocy ze Dziecka i Rodziny Fascynacje.
względu na płeć”, która trwała od 25
Podczas konferencji zaprezentowalistopada (Dzień Przeciwko Przemocy ne zostały spektakle młodzieży szkolwobec Kobiet), a kończyła symbolicz- nej Zespołu Szkół w Sztumie i Gimnie 10 grudnia - w Międzynarodowym nazjum nr 1 oraz sztumskiej grupy
Dniu Praw Człowieka.
teatralnej „Profilaktyka a Ty” („PaT”).
W ramach konferencji została
W trakcie konferencji została zainprzedstawiona prezentacja gminnego augurowana również Kampania „Biasystemu przeciwdziałania przemocy łej Wstążki”. Jako symbol osobistej
w mieście i gminie Sztum oraz wy- deklaracji „NIE dla przemocy wobec
stąpili specjaliści, którzy na co dzień kobiet” obecni przedstawiciele płci
związani są z tematyką przemocy w męskiej wpięli białe wstążki.
rodzinie, m.in. Sylwia Mackiewicz,
Głównymi odbiorcami konferencji
dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka była młodzież szkolna ze szkół gimnaPomocy Społecznej, inspektor Janusz zjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

ka Pomocy Społecznej w Sztumie.
W trakcie spotkania zaproszeni goście mogli obejrzeć wystawę prac wykonanych przez uczestników projektu
podczas warsztatów z tworzenia upominków z wykorzystaniem surowców
wtórnych.
Projekt realizowany był w okresie od
sierpnia do listopada 2014 roku. Partnerami byli Sztumskie Centrum Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej i Stowarzyszenie Przyjaciele
Dzieci.

Apel

Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów w Sztumie
zwróciła się z apelem do sprzedawców alkoholu i, a może przede wszystkim, rodziców oraz odpowiedzialnych
dorosłych: Nie sprzedawajcie i nie podawajcie piwa, wina, wódki, ani żadnych napojów alkoholowych osobom,
które nie ukończyły 18 roku życia!
Wiemy, że wśród Państwa jest wielu uczciwych sprzedawców, którzy
oprócz roli handlowca stawiają się
w roli obywatela i zwracają uwagę
komu sprzedają alkohol. Chcemy, aby
szeregi odpowiedzialnych i rzetelnych
sprzedawców stale się zwiększały. Aby
każdy z Państwa miał świadomość, że
sprzedaż alkoholu nieletnim to nie
tylko przestępstwo, ale także wielka
szkoda wyrządzona młodemu człowiekowi, jego rodzicom i najbliższym.
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Łapali szczęście

Był dzień wigilijny przed Nowym Rokiem. Sylwester. Dziesięciu chłopaków ubranych w grube zielone „jopy” – bo mróz
wgryzał się w uszy i nos – zebrało się z batami pośrodku wsi.
Ustawili się w wielki krąg, jeden od biegi właśnie u Wojackiego się udawały, misę jak i jego partnerka zostali zbryzgadrugiego na odległość w zasięgu bata, bo były otoczone opieką życzliwej go- ni wodą. Inny chłopak, wziąwszy torebaby czasem nie trzasnąć swoim batem spodyni jak również wyrozumiałego go- kę z owsem, sypał go teraz na wszystkogo w twarz. Naokoło nich stały cha- spodarza. Szczególnie ciekawi byli tych kich obecnych, wołając: - Na szczęście w
łupy w białych czapach ośnieżonych wróżb Kazik i Marysia. Od dłuższego nowym roku.
dachów z błyszczącymi oczyma oświet- czasu mieli się ku sobie, choć nie padło
Oczywiście w izbie nie wyglądało
lonych okien. Gromadka chłopaków między nimi żadne wiążące i decydu- teraz zbyt ponętnie. Podłoga była zaotoczona była ciekawymi gapiami, prze- jące słowo. Czasem tylko rozmarzone brudzona i zaśmiecona łachami wody i
ważnie dziećmi oraz zgrają psów, stale spojrzenie, które nawzajem i całkiem ziarnkami owsa. I ktoś zawołał:
węszących i poszczekujących. Jeden z ukradkiem sobie posyłali, pozwalały się
- O jej! Ale tu wygląda jak w chlewie.
chłopaków rzucił rozkaz: - No dalej, za- domyślać ich uczuć.
Ale dziewczęta prędko zakrzątnęły się i
czynamy.
Zrobiono kilka prób, by złapać izbę zamiotły.
I rozpoczęła się ta ciekawa pukanina szczęście.
Goście już rozbawieni szukali nowych
dziesięciu batogów zaopatrzonych w zaNasamprzód proszono 17-letnią Mał- sposobów zapewnienia sobie szczęścia.
kończenia z żółtych konopi, czerwonych gosię, aby „goniła rozmoki”. Niektórzy Pomyslała o tym gospodyni. Ustawiła
wstążek lub Szarek węgorzyny. Każdy się przy tej zapowiedzi uśmiechali, ale na stole tyle filiżanek białych, ile młoz dziesięciu uczestników, wysunąwszy Małgosia chętnie na to przystała, bo dzieży, ale dnem, do góry. Tak aby nikt
jedną nogę naprzód, machał bez ustan- ciekawa była jak wszystkie dziewczęta nie widział, włożyła pod filiżankę ciastku prawą ręką, raz w lewo, raz w prawo. swoje przyszłości. Ktoś zakomendero- ka różnego kształtu: konia, półksiężyc,a,
Każdy z nich silił się robić jak najwięcej wał donośnym głosem:
słońca, gwiazdy i wianusza, czyli małego
hałasu. Bez przerwy więc pękały baty
- Małgosia! Staniesz tu na dole przy obwarzanka. Gospodyni rozejrzawszy
przy wtórze ujadania psów, zaniepoko- drabinie na strych i trzymać będziesz się po izbie prosiła:
jonych tą niezwykła krzątaniną. Ale po worek. W ten worek z góry wskoczy
- No dzieci, podchodźcie i wybierajcie
dziesięciu minutach ruchy chłopaków chłopak.
swoje szczęście.
poczęły słabnąć. Wprzód wyłamywali się
Istotnie, podano Małgosi konopiany
Młodzież była podniecona, gdy zbliz tego trzaskania batami najmłodsi, któ- od zboża worek, który ona uchwyci- żała się do
rzy nie mieli tyle krzepy i tyle wprawy, ła obydwoma rękoma. Do góra zaś po
tajemniczych filiżanek.
co ci starsi koledzy. W końcu wszystkie drabinie wdrapał się syn gospodarza.
Miały one przecież powiedzieć coś z
baty zamilkły. Teraz jeden z chłopaków Dziewczyna z rozwartym workiem, z ukrytej przed nimi coś z ukrytej przed
wygłosił pół obrzędowe oświadczenia: - rozpaloną twarzą czekała na to, co miało nimi przyszłości. Śmiało podszedł do
No to żeśmy stary rok wygnali. Niech so- się stać, patrząc ku górze. Nagle z góry stołu Kazik i energicznym ruchem wybie idzie i zrobi miejsce nowemu latku.
zaczęła się na nią lać woda, woda zimna dobył spod filiżanki konia. Poczęto mu z
Pomimo takiego stwierdzenia jeszcze i mokra, niby deszcz w czasie ulewy. Aż tego wróżyć.
raz poczęli trzaskać swoimi batogami i się wzdrygnęła. To chłopak, przygoto- Ho, pewnie otrzyma gospodarstwo.
potem jeszcze trzeci raz, bo właśnie w wawszy sobie dzbanek z wodą chlusnął
- Ale pewnie nie po ojcu, bo ten jeszzwyczajach ludowych jest trójka liczbą na nią obficie, że twarz i sukienka jej cze rześki.
uświęconą. Wtedy dopiero rozeszli się ociekały kroplami wody. Wszyscy zaczę- No może wżeni się w jakieś gospo, życząc sobie „do siego roku”. Każdy z li się śmiać, a Małgosia była bliska pła- darstwo.
nich poszedł do jakiejś chaty a wszyscy czu, bo pomyślała z żalem: „Nabierają
Jakaś dziewczyna wyciągnęła spod firoznosili to życzenie nowego, szczęśli- mnie”.
liżanki gwiazdę. Więc obecni orzekli:
wego roku.
Ale zaraz podszedł do niej gospodarz
- Będzie zdrowa i szczęśliwa w tym
Po symbolicznym wypędzeniu stare- i pocieszył ją: - Małgosiu! Nie martw się roku. Będzie pod dobrą gwiazdą. Chłogo roku, myśli mieszkańców wsi zwró- tym oblaniem cię wodą, bo to własnej pak jakiś chwycił to ciasto okrągłe, które
ciły się ku nowemu latku. Starano się jest według starego zwyczaju zapewnie- pierwotnie oznaczało słońce – symbol
odgadnąć, co on trzyma w zanadrzu dla niem tobie szczęścia na nowy rok.
płodności, urodzaju i szczęścia, z czasem
szczęścia i nieszczęścia ludzi. Usiłowano
Zrobiono nową próbę złapania jednak zaczęto je określać jako talar,
wpłynąć za pomocą starych obrzędów szczęścia. Podano chłopakowi misę z oznaczający bogactwo. I znowu zaczęły
na mające przyjść wypadki nowego wodą, a
się domysły:
roku. Starano nie niejako skłonić nowy
dziewczynie kazano sypać powoli
- Może trafi gdzieś na zakopany
rok, by był przychylny dla ludzi i przy- owies
skarb.
niósł im dużo, dużo szczęścia. Praktyki
doręczony jej w papierowej torebce.
- Może odziedziczy spadek po jakiejś
te określano jako „łapać szczęście”. A Chłopak uważnie i staranie trzymał bla- ciotce.
łapano je różnymi sposobami.
szaną miskę okrągłą, napełnioną wodą,
Maryśka nieco niepewnym krokiem
Najbujniej rozwinęły się te obrzę- a dziewczyna nabierała małymi garstka- przysunęła się do stołu. Jej myśli o
dy u wójta Wojackiego. Było tam dużo mi owies i rzucała go do misy z wodą. szczęściu przybrały konkretną postać w
młodzieży: trzy dorastające dziewoje i Nagle chłopcy podskoczyli z różnych osobie Kazika. Była to jej głęboka tajemdwóch chłopaków. Zbierało się ponadto stron, poczęli płaskimi dłońmi bić po nica, której nikomu jeszcze nie zawiekilku ich kolegów i koleżanek. A te za- wodzie w misie, że chłopak trzymający rzyła. Patrzyła na jedną i drugą filiżankę,
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Literackie pasje księdza Władysława Łęgi

„W pamięci tych, którzy poznali go
dopiero w ostatnich latach życia pozostanie zapewne na zawsze jako człowiek zamknięty w sobie, niełatwy we
współżyciu, zazwyczaj głęboko zamyślony, małomówny. Nawiązanie kontaktu z poważnie już wówczas chorym,
a jednak nigdy nie okazującym tego
na zewnątrz duchownym sopockim i
uczonym nie należało do rzeczy prostych. Wystarczyło jednak zdradzić
żywe zainteresowanie archeologią czy
folklorem, a zatem dyscyplinami, które
stały się prawdziwą pasją jego życia,
by wyzwolić w nim niespożytą energię
życzliwego „wykładowcy” jakże chętnie dzielącego się bogactwem posiadanej wiedzy” – tak pisał w 1980 roku
w „Pomeranii” Marek Skwiercz, przypominając sylwetkę ks. dr Władysława
Łęgi w dwudziestolecie jego śmierci.
W przyszły roku przypadnie już 55
rocznica. Warto pamiętać o tej wybitnej postaci, pochodzącej z Ziemi
Sztumskiej i dla niej niezwykle zasłużonej. Urodził się w 1889 roku w Mi-

ranach, obecnie Mirowice, tu spędził
młodzieńcze lata, co miało potem
swoje odbicie w jego pionierskich pracach etnograficznych (m.in. „Ziemia
Malborska. Kultura ludowa”). Ale nie
tylko. Kiedy rozpoczęła się na Powiślu
akcja plebiscytowa w 1920 roku i decydowała się państwowa przynależność tych ziem, pospieszył w rodzinne strony, aby angażować się czynnie
w narodową sprawę. Przemawiał na
wielkim polskim wiecu zorganizowanym w Sztumie w rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 maja. Był wówczas kapelanem Wojska Polskiego w Grudziądzu,
oddelegowanym na tereny plebiscytowe.
Jak trafił do wojska? Władysław
Łęga ukończył seminarium duchowne w Pelplinie w 1914 roku. Po święceniach kapłańskich objął wikariat w
Szczuce w pow. brodnickim. W 1915
roku otrzymał powołanie do wojska.
Był w obsadzie samochodu kaplicowego Emanuel Culm, ufundowanego
przez katolików z Prus Zachodnich.
Przed wyjazdem front wschodni pojazd
został pobłogosławiony przez biskupa
Augustyna w Pelplinie. Jako sanitariusz
i kapelan Łęga uczestniczył w walkach
w rejonach: Suwałki, Wilno, Kowno.
Zdemobilizowany w 1916 roku, pracował jako wikary w Grucznie (pow.
Świecie). Powołany ponownie do wojska w styczniu 1918 roku, tym razem
został wysłany na front zachodni. W
lipcu dostał się do niewoli amerykańskiej nad Marną. W maju 1919 roku
zwolniony, wstąpił jako kapelan do 7
Dywizji Armii Polskiej gen. Józefa Hallera we Francji i powrócił do kraju.
Jego wspomnienia „Z mych wrażeń

wojennych (1915–1919)” ukazały się
drukiem w Grudziądzu, gdzie aż do
wybuchu drugiej wojny światowej był
starszym kapelanem w Centrum Wyszkolenia Kawalerii i proboszczem parafii wojskowej, dochodząc do stopnia
podpułkownika. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Znalazł się
we Lwowie, gdzie (a częściowo w Borzęcinie pod Tarnowem) spędził okres
okupacji. Po zakończeniu wojny przez
kilka miesięcy pracował w parafii radzyńskiej, a potem został administratorem parafii Najświętszej Maryi Panny Gwiazda Morza w Sopocie. Zmarł 2
sierpnia 1960 w Sopocie i spoczywa na
tamtejszym cmentarzu parafialnym.
W „Polskim słowniku biograficznym” występuje jako ksiądz, podpułkownik, historyk, archeolog i etnograf
pomorski. Dodałbym od siebie, że był
to także literat i poeta oraz podróżnik.
W 1925 roku wydał tomik wierszy „Z
pomorskich łanów” (Grudziądz 1925),
a przed śmiercią „Legendy Pomorza”.
W rękopisie pozostały obrazki z Powiśla. Jeden z nich – o zwyczajach noworocznych – udostępniamy po raz
pierwszy Czytelnikom biuletynu. Jest
też ks. Łęga autorem ciekawych wspomnień.
W 1931 roku ukazały się szkice z podróży „Madera, Marokko, Hiszpania”.
Łęga popłynął wtedy w dziewiczym
rejsie motorowcem Monte Rosa, wypływającym z Hamburga. Jako ciekawostkę dodajmy, że wcześniej opisał
swą podróż naukową („Przez Prusy do
Danii. Sztum, Elbląg, Królewiec”). Nazwa tego pierwszego miasta nie pada
przypadkowo… Ale więcej o tym przy
innej okazji.

wszystkie były do siebie podobne. W
końcu położyła rękę na jednej z nich i
ostrożnie ją uniosła. Ukazał się oczom
zebranych wianuszek kolisty,
symbol ślubu i wesela.
Teraz posypały się ze wszystkich stron
ożywione okrzyki:
- Ach, Marysia wyjdzie w tym roku za
mąż.
Wszystkie dziewczęta spoglądały na
Marysię z zaciekawieniem i niekiedy z
zazdrością. Nagle spytał ktoś z głupia
frant:
- Marysiu! Kto jest twoim wybranym?
A gdy nie było żadnej odpowiedzi,

poczęto zgadywać:
- Może Janek?
- Może Franek!
- Może Kazik?
Gdy padło to imię, Marysia zarumieniła się jak piwonia. Spłoszyła się, że
zdradzi swoją słodką tajemnicę. Wreszcie, nie wytrzymując natarcia tylu ócz,
zmieszana uciekła z pokoju. Wróciła
dopiero po dłuższej chwili, gdy się opanowała. Aby nieco złagodzić ten nastrój
napięcia rzekła spokojna i rozumna gospodyni.
- Wróżby i ich spełnienie się to zawsze
przypadek. Szczęście swoje kuje sobie
każdy sam. A przy ożenku mają do po-

wiedzenia także ważne słowa rodzice.
Jednak i ona czuła, że Marysia istotnie wywróżyła sobie w dzisiejszy wieczór swoje szczęście i życząc jej jak najlepiej, uśmiechnęła się do niej serdecznie.
Potem sięgnęła po czubate rzeszoto z
ciastkami takimi samymi jak wróżebne.
Rozdała je obecnym, aby każdy zjadł
nowe latko. Gospodarz zaś, zabrawszy
dwa ciastka, pospieszył do stajni, by tam
pokruszyć jedno ciastko dla koni, drugie
dla krów.
Tekst pochodzi z niepublikowanego
zbioru ks. Władysława Łęgi „Ludzie ze
starej wsi. Obrazki z Powiśla”
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Kalendarz
podatnika

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZTUMIE

Przypominamy o terminach płatności, które przypadają w grudniu.
10 grudnia – comiesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – płatna na nadany
dla tej opłaty indywidualny
numer konta bankowego;
15 grudnia – comiesięczna rata podatku od nieruchomości od osób prawnych i comiesięczna rata
podatku leśnego od osób
prawnych;
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).

KURS AUTOBUSU
POSPIESZNEGO

z DZIERZGONIA do GDAŃSKA
przez SZTUM
W kierunku Gdańska
odjeżdża:
- z przystanku Sztum,
przy ul. Jagiełły o godz.:
6.58, 10.58, 14.58
- z przystanku Sztum przy
ul. Mickiewicza (przy Polo)
o godz.:
6.59, 10.59, 14.59
Powrót z Gdańska
o godz.:
9.00, 13.00, 17.00
w Sztumie, ul. Mickiewicza (przy UMiG Sztum)
przyjazd o godz.:
10.31, 14.31, 18.31
W Sztumie, przy ul. Jagiełły przyjazd o godz.:
10.32, 14.32, 18.32
UWAGA Nie kursuje 2526.12.2014 r., 1.01.2015
r., w święta Wielkanocne i
Wielką Sobotę.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu przeznaczonych do dzierżawy/najmu w drodze bezprzetargowej na czas
określony do 3 lat (regulacja na rzecz dotychczasowych dzierżawców/najemców).
Część działki nr 69/9 obrębie Nowa Wieś gm. Sztum oraz część działki nr 58/2
obrębie IV m. Sztum z przeznaczeniem na uprawy rolne;
część działki nr 118 obrębie II m. Sztum z przeznaczeniem na grunt pod garaż;
część działki nr 326/47 obręb II m. Sztum z przeznaczeniem na utworzenie
dwóch zamkniętych punktów gromadzenia nieczystości stałych;
część działki nr 120/1 obręb Postolin gm. Sztum z przeznaczeniem na ogród
przydomowy; oraz działka nr 148/31 obręb Barlewice gm. Sztum nieruchomość
zabudowana przeznaczona na garaż.
Wykaz został również wywieszony na tablicy informacyjnej na II piętrze w
Urzędzie Miasta i Gminy oraz zostały umieszczone na stronie internetowej www.
sztum.pl zakładka ogłoszenia i wykazy.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i najmu – Urząd Miasta i
Gminy Sztum, pokój nr 42 (II piętro), tel. 55 640- 63-72.
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Co słychać w Akademii Umiejętności?

„Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum” to
projekt wyrównania szans edukacyjnych uczniów 4 szkół podstawowych. Zajęciami objęte są zarówno dzieci mające
problemy z nauką, jak i uzdolnione.
Oto krótkie opisy niektórych zajęć oraz tego, co się
na nich wydarzyło od początku roku szkolnego.
Specjalistyczne zajęcia
w zakresie historii dla uczniów zdolnych w bloku humanistycznym.
- Uczestnicy mają możliwość poszerzania swoich
zainteresowań historią,
głównie epoką średniowiecza – informuje Joanna
Szumowska. - Doskonalą
swoje umiejętności pracując m.in. z mapą historyczną, tekstami źródłowymi,
mapą pamięci.
Największym zainteresowaniem cieszyła się budowa modelu grodu średniowiecznego. Po zapoznaniu
się z teoretycznymi wiadomościami uczniowie przystąpili do samodzielnej
pracy, wykorzystując dostępne surowce naturalne
i wtórne (kartony, paty-

ki, wykałaczki, plastelina,
itp.). Realizacja postawionego przed uczestnikami zadania wymagała od
wszystkich dużego zaangażowania, zdolności komunikacyjnych, wzajemnej
współpracy oraz kreatywności.
Na zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie
przyrody dzieci utrwalają i
podnoszą wiedzę w dziedzinie przyrody i ekologii.
- W ramach zajęć nad
Jeziorem Sztumskim dzieci
obserwowały florę i faunę
przybrzeżną. W ,,Zielonej
klasie’’ prowadziły obserwacje fenologiczne i meteorologiczne, a także rozpoznawały gatunki drzew
w jesiennej szacie – relacjonuje Renata Gawrońska.
- Podczas lekcji odbyła się
również wycieczka do sklepu zoologicznego w celu

Zrobić średniowieczną budowlę z patyczków, plasteliny,
kartonów? Spróbujemy!

Podczas zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje
przyrodnicze.
zakupu rybek do akwarium problemy w czytaniu, pisaszkolnego, które jest atrak- niu i liczeniu.
cyjną formą podpatrywa- Prowadzone są różnonia warunków życia orga- rodnymi metodami, dostosowanymi do możliwości
nizmów wodnych.
Wielkim zainteresowa- dzieci – mówi Małgorzata
niem cieszyły się warsztaty Kniaź.
prowadzone przez przedW ramach zajęć zrealistawicielki Malborskiego zowanych w grudniu dzieci
Stowarzyszenia Przyjaciół poznały legendę o histoZwierząt REX. Uczniowie rycznym świętym Mikozadawali dużo pytań m.in. łaju, która była inspiracją
jak odpowiednio zajmować do prac z papierotechniki.
się zwierzętami i co należy Uczniowie z materiałów
robić kiedy spotkamy zwie- papierniczych o różnej
rzęta w potrzebie. W akcję strukturze wykonali postać
zbiórki karmy dla zwierząt św. Mikołaja. W formie
włączyli się uczniowie całej nauki przez zabawę ćwiszkoły.
czyli czynności praktyczne.
– Przekazaliśmy 74 kg Kształtowali m.in. umiekarmy dla psów i kotów jętność czytania prostych
oraz 10 kg polskich groszó- schematów technicznych.
wek – dodaje Renata Ga- Własnoręcznie wykonane
ozdoby posłużyły jako powrońska.
Zajęcia dydaktyczno– darunki, którymi dzieci obwyrównawcze przeznaczo- darzą swoich najbliższych
ne są dla dzieci, które mają w mikołajki.

Projekt WND-POKL.09.01.02-22-163/13 pn. Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe
szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
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Sztum - stolicą gier planszowych

III Mistrzostwa Szkół w Rummikub, których finał odbył się w siedzibie Sztumskiego Centrum Kultury, przeszły do historii.
Z zaproszenia Klubu Gier Planszowych Pionkolandia oraz firmy TM Toys – właściciela marki Rummikub - skorzystała
rekordowa ilość 48 szkół z całej Polski.
Mistrzostwa rozpoczęły
się od uroczystego przywitania gości w sali teatralnej, krótkiego występu
artystycznego Agaty Trafalskiej oraz wręczenia nagród ufundowanych przez
firmę TM Toys mistrzom
eliminacji szkolnych. Po
rozlosowaniu stolików, każdy uczestnik rozegrał 6 gier
eliminacyjnych, które pozwoliły wyłonić 16 zawodników. Do ścisłego finału
awansowało 4 najlepszych.
Zmierzyli się w nim: Kacper
Wencel – Szkoła Podstawo- Mistrzowie eliminacji szkolnych otrzymali nagrody ufundowane przez TM Toys.
wa nr 23 w Elblągu, Krzysz- Sztumie oraz Damian Za- nęły zenitu. Zgromadzona da w kategorii najlepszego
tof Świątek – Gimnazjum wadka – Gimnazjum w Ce- w galerii SCK publiczność w mieszkańca miasta i gminy
ciszy przyglądała się ostat- Sztum, ufundowana przez
nr 3 w Malborku, Marek drach Małych.
Emocje w finale osiąg- niej partii. Zwycięzcą finało- radnego Bartosza MazerGrobelny – Zespół Szkół w
wej rundy i Mistrzem Szkół skiego. Zdobył ją Marek
2014 został Kacper Wencel, Grobelny z Zespołu Szkół w
który z rąk Sławomira Wie- Sztumie.
chowskiego odebrał nie tylIII Mistrzostwa Szkół
ko okazały puchar, ale także udowodniły, że Rummikub
nagrody ufundowane przez cały czas cieszy się niesłabfirmę TM Toys – tablet nącą popularnością, a klub
Samsung GalaxyTab 3, zaś Pionkolandia nieustannie
opiekun ucznia gry plan- otwiera się na innych i poszowe dla szkoły o wartości szerza grono swych przy500 złotych.
jaciół. Nie pozostaje więc
Po raz pierwszy w czasie nam nic innego, jak zapromistrzostw przyznana zo- sić wszystkich do nas za
stała także specjalna nagro- rok!
Każdy z uczestników rozegrał 6 gier eliminacyjnych.

Wyścigi kajakowe na… sucho

29 listopada specjalni kajakarze, trenujący na co dzień w Klubie Olimpiad Specjalnych przy SOSW Uśnice, wzięli
udział w wyścigu pokazowym w ramach Otwartego Pucharu na Ergometrach Kajakowych.
Ergometr to maszyna,
Olimpiady Specjalne zo- rejonów Polski. Wśród nich że nasi zawodnicy stanowili
która umożliwia treningi, stały zaproszone do udziału znalazło się pięciu zawod- część wielkiej rodziny kajagdy zawodnicy nie mogą w imprezie przez organiza- ników Olimpiad Specjal- kowej będąc jednocześnie
trenować na wodzie. Rega- torów. W wyścigach na dy- nych, którzy wystartowali traktowani jak pełnoprawni
ty odbyły się na obiektach stansach 200, 500 i 1000 na dystansie 200 metrów: jej członkowie - mówi Róża
KS Posnania a ich organi- metrów rozgrywanych w Ewelina Manista, Dawid Banasik-Zarańska. - W imiezatorem był Wielkopolski poszczególnych kategoriach Chochel, Marcin Kowalski, niu zawodników, trenerów i
Związek Kajakowy w Po- wiekowych wystartowało Piotr Biernacki, Robert Dra- własnym dziękuję za możliznaniu przy współpracy z ok. 320-osobowa grupa ka- ganek. - Na podkreślenie wość wzięcia udziału po raz
Polskim Związkiem Kajako- jakarzy i kanadyjkarzy z 16 zasługuje wspaniała atmo- pierwszy w tak wspaniałej
wym.
klubów kajakowych z wielu sfera zawodów oraz fakt, imprezie.
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Medal w przełajach w końcu sezonu

Lekkoatleta Andrzej Rogiewicz (LKS Zantyr) odnotował kolejny sukces w swojej dobrze rozwijającej się karierze. Podczas zawodów rozgrywanych w Krakowie został wicemistrzem Polski w biegach przełajowych młodzieżowców.

W biegu rozgrywanym
na dystansie 8 km uzyskał
czas 23.38 i ustąpił pola
tylko Tomaszowi Grycce z
Blizy Władysławo (23.28).
Dzięki dobrej postawie nasz
reprezentant pojedzie na
Mistrzostwa Europy w Biegach Przełajowych i obóz
do Bułgarii.
Dobrze zaprezentował
się w biegu seniorów Bartosz Mazerski. Na dystansie
4 km zajął 10 miejsce wśród
grona 30 sklasyfikowanych
zawodników. W biegu juniorów na dystansie 6 km
dobrze wypadł Michał Karwiński, zajmując 9 pozycję
(na 29).
Srebrny krążek zdobyty
podczas Młodzieżowych

Mistrzostw Polski w Biegach
Przełajowych jest 10 medalem w dorobku Andrzeja
Rogiewicza. Po raz pierwszy
zdobył brąz podczas Mistrzostw Polski Juniorów w
Zielonej Górze w biegu na
3000 m w 2010 roku.
To zarazem 36. medal mistrzostw Polski w zaledwie
dziewięcioletniej historii
klubu Zantyr. Przypomnijmy
jeszcze sztumskich medalistów mistrzostw Polski w
biegach przełajowych: Jarosław Folta, Łukasz Hebel,
Marcin Urbanowski, Karol
Rzeszewicz, Bartosz Mazerski i Andrzej Rogiewicz. To
także uczestnicy przełajowych mistrzostw Europy i
świata.

Andrzej Rogiewicz i jego trener Bartosz Mazerski.

Uśnice na Europejskim Tygodniu
Koszykówki

30 listopada zawodnicy Klubu Olimpiad Specjalnych z Uśnic mieli okazję uczestniczyć
w działaniach związanych z Europejskim Tygodniem Koszykówki Olimpiad Specjalnych.

Flaga Olimpiad Specjalnych
z Uśnic.
Grupa 24 zawodników wyprowadzała drużyny Asseco
Gdynia i Polski Cukier Toruń
na prezentację przedmeczową. Wspierający działania
Klubu rodzice i wolontariusze mieli zaszczyt wynosić i

zaprezentowana przez klub
prezentować publiczności
flagę Olimpiad Specjalnych.
Koszykarze obu drużyn ubrani w okolicznościowe koszulki wchodzili na parkiet
trzymając za ręce naszych
zawodników. Nad parkietem

zawieszono banery Tygodnia
Koszykówki. Po prezentacji
wszyscy kibicowaliśmy drużynom na parkiecie ( troszkę
mocniej gospodarzom) . W
trakcie przerw podziwialiśmy
występy tancerek oraz zaprzyjaźniliśmy się z maskotką
drużyny gospodarzy.
- Po meczu miałam okazję
wziąć udział w konferencji
prasowej – dodaje Róża Banasik-Zarańska. - Nasz autokar był eskortowany do granicy miasta przez radiowóz
na sygnale, co stanowiło dodatkową atrakcję wyjazdu.
To dzięki takim akcjom kluby
Olimpiad Specjalnych, działające w małych miejscowościach, mają możliwość wzięcia udziału w tak ważnym
wydarzeniu sportowym.

W baśkę…

W Zajeździe Jonatan w Czerninie rozegrano Mikołajkowy
Turniej Baśki o Puchar Starosty Sztumskiego. Wystartowało 10 drużyn z Pelplina,
Gniewa, Jasnej, Czernina i
Sztumu. Aż sześć z siedmiu
pucharów trafiło do graczy z
Jasnej. Indywidualnie wygrał
Jerzy Wesołowski, drugi był
Krzysztof Haber (obaj z Jasnej), trzeci sztumianin – Eugeniusz Richert. Drużynowo
wygrał zespół z Jasnej przed
zespołem ZANTYR II Sztum i
zespołem JÓZKI z Czernina.
Puchary i nagrody do losowania ufundowane zostały przez Starostwo Sztum.
Dla wszystkich Zajazd Jonatan ufundował poczęstunek.
Sędzią głównym zawodów
był Jarosław Gołębiewski,
a organizatorem i kierownikiem zawodów Zbigniew
Zwolenkiewicz. Gościem imprezy był Józef Sarnowski,
wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Pomorskiego.
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Nie hala, ale miejskie targowisko
Na miejscu rozebranego blaszaka – dawnej Hali Targowej powstało Targowisko Miejskie.
pasaż z boksami, usytuowany za obecnym targowiskiem.
Do niedawna drobni
producenci rolni i handlujący prowadzili swoją
działalność na wolnym powietrzu, albo pod osłoną
namiotów, rozstawianych
na placu. Z myślą o nich
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego
PROW na lata 2007-2008,
wybudowano stałe Targowisko Miejskie. Inwestycja została zakończona w
listopadzie. Jej całkowity
koszt wyniósł 1 mln 828
tys. 937 zł, a gmina ubiega
się o maksymalną kwotę i Rozwoju Wsi z dnia 1 lip- nej i elektroenergetycznej.
dofinansowania – milion ca 2011 r. Targowisko znaj- Zostało zadaszone oraz wyzłotych. Obiekt spełnia duje się na terenie utwar- posażone w stoiska. Poza
wszystkie wymogi zawarte dzonym, jest oświetlone budynkiem są utwardzone
załączniku do Rozporzą- oraz przyłączone do sieci dojścia, ciągi piesze i jezddzenia Ministra Rolnictwa wodociągowej, kanalizacyj- nie wraz z miejscami parkingowymi.
Dodatkowo, mając na
uwadze poprawę warunków korzystających z targowiska, stanęły boczne
ściany. Choć obiekt wyglądem może przypominać zamkniętą halę targową, jednak nią nie jest.
Ma – powtórzmy – służyć

Funkcję dawnej hali przejął

drobnym kupcom i producentom, którzy swoją działalność prowadzą sezonowo. Dla tych, którzy chcą
handlować przez cały rok,
bez względu na warunki
atmosferyczne, przeznaczony jest pasaż.
Prezentujemy przykładowe zdjęcia targowisk,
które zbudowano w różnych miejscowościach w
ramach tego samego działania „Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności
wiejskiej”.
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