Świętowanie przez bieganie

Zapraszamy do udziału w XXVI Międzynarodowym Biegu Solidarności, który tradycyjnie odbywa się w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W rodzinnym biegu maluchów (roczniki 2009
i młodsze) na dystansie około 200 metrów, rywalizacji dzieci i młodzieży, biegu głównym na
10 km oraz marszu nordic walking. Początek 12.50. Więcej str. 14

Do 500+ papierowo i elektronicznie
Od 1 kwietnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie rozpoczął
przyjmowanie wniosków na
świadczenie wychowawcze.
W pierwszych dniach przyjęto 779 wnioski, z tego 119
przesłano drogą elektroniczną.
Przypominamy, że wnioski o
świadczenie wychowawcze
można składać w formie: papierowej, osobiście w punktach obsługi Programu 500+:
w Miejsko-Gminnym Ośrodku

Pomocy Społecznej w Sztumie, pokoje nr 2 i 3 na parterze budynku Urzędu Miasta
i Gminy oraz w terenowych
punktach informacyjnych na
terenie miasta i gminy (wykaz znajduje się na stronie
mgopssztum.pl, w zakładce Program 500 plus) oraz
drogą elektroniczną: portal
EMPATIA, utworzony i prowadzony przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - informacje www.
empatia.mrpips.gov.pl, PUE

ZUS - udostępniona przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - informacje www.
zus.pl, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA - system banków krajowych świadczących
usługi drogą elektroniczną informacje www.mrpips.gov.
pl oraz ePUAP - elektroniczna
Platforma Usług Administracji Publicznej.
O najczęściej popełnianych
błędach w wnioskach i jak
ich uniknąć - czytaj str. 3

Weź numerek
W Urzędzie Miasta i Gminy
jest wprowadzany system kolejkowy. Kolejność obsługi interesantów odbywać się będzie według wywoływanych
i wyświetlanych na monitorach numerków. Z systemu
skorzystamy w następujących sprawach: świadczeń
rodzinnych, opiekuńczych i
wychowawczych 500+, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i
energetycznych, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych,
działalności
gospodarczej,
rolnej lub spraw sołeckich,
gospodarowania odpadami
komunalnymi i klasyfikacji
wojskowej.
Bez długów do inwestycji
Ubiegłoroczny budżet zamknęliśmy dobrym wynikiem finansowym - mówi
burmistrz Leszek Tabor.
- Dzięki oszczędnemu gospodarowaniu
powstały
nadwyżki. W przetargach
udało nam się uzyskiwać
dobre ceny, poniżej wartości
kosztorysowych inwestycji.
Farma wiatrowa, która powstała w Postolinie, zaczęła
już płacić nam podatki, a są
to kwoty znaczące. Te czynniki spowodowały, że nie ma
w gminie inwestycyjnego
zastoju. Czytaj str. 8-9
Nasz sztandar
Miasto i Gmina Sztum będzie
miała sztandar. Prezentujemy
jego projekt. str. 15
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Z miasta i gminy
PONAD 2 MILIONY Z
UNII. 29 marca w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego burmistrz
Sztumu Leszek Tabor i skarbnik Danuta Wiatrowska popisali umowę o dofinansowanie projektu „Ochrona wód i
przywracanie różnorodności
biologicznej na terenie MOF
Malbork-Sztum”. W jego ramach powstanie m.in. ponad dwukilometrowy odcinek
ścieżki
pieszo-rowerowej
wokół Jeziora Zajezierskiego. Wsparcie naszego projektu wynosi 2 111 639,56 zł
(całkowita wartość to 3 067
335,95 zł).
W ogłoszonym przez Zarząd
Województwa
Pomorskiego konkursie dotyczącym
ochrony
bioróżnorodności
biologicznej rozpatrywano 49
projektów, a dofinansowanie
otrzymało 18. Tym większy
sukces samorządów sztumskiego i malborskiego.

Na zdjęciu: Jan Tadeusz Wilk, wiceburmistrz Malborka, Leszek Tabor, burmistrz Sztumu,
Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Wiesław Byczkowski, wicemarszałek.

W ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ. 10 kwietnia o godz. 8.41, przy dźwięku syren, delegacja władz samorządowych powiatu oraz miasta i gminy Sztum złożyła
wiązankę kwiatów pod Obeliskiem Pamięci.

SPORTOWE NADZIEJE. Filip Fehlau, Daniel Wieliczko,
Kacper Orliński, Kamil Jesionkowski (Victoria) i Marcin Kopecki
(Zantyr) odebrali podczas sesji Rady Miejskiej stypendia za
wybitne wyniki osiągnięte w roku ubiegłym, rokujące dalszy
rozwój zawodników.
SPRZĄTALIŚMY PO RAZ
TRZECI. Ponad 25 metrów
sześc. zebranych i wywiezionych śmieci - to efekt
corocznej akcji sprzątania
brzegu i terenów przyległych
do Jeziora Zajezierskiego. 12
marca do wspólnych prac porządkowych zgłosiło się ponad 80 osób, co jest liczbą rekordową. Na apel burmistrza
odpowiedzieli
członkowie
kół wędkarskich, uczniowie,
przedstawiciele Młodzieżowej

Rady Miasta i Gminy Sztum,
radni, sołtysi, pracownicy
urzędu, instytucji powiązanych i mieszkańcy. Zgromadzone odpady (od szklanych
i plastikowych butelek, po
opony, materace, kineskopy,
armaturę łazienkową) tego
samego dnia odebrało Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji. Już teraz zapraszamy wszystkich na kolejną
akcję - za rok.
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Do Programu 500+ papierowo i elektronicznie
„Rodzina 500 plus”
jest programem, który po
raz pierwszy na tak dużą
skalę umożliwia składanie wniosków drogą elektroniczną. W taki sposób
do sztumskiego MGOPS
trafiło już ok. 15 proc.
wszystkich wniosków.
Zdarza się, że podczas ich
wypełniania są popełniane błędy lub niewypełniane
wszystkie pola. Z taką sytuacją mamy również w przypadku wypełniania wniosków
papierowych. Jednak w takiej
sytuacji wnioskodawca ma
możliwość poprawienia go
w momencie składania bezpośrednio przy pracowniku
ośrodka. Osoby, które złożyły
błędnie wypełniony wniosek
drogą elektroniczną, będą
miały możliwość jego poprawienia bezpośrednio w siedzibie ośrodka, po uprzednim
wezwaniu wnioskodawcy.
Najczęstsze błędy
Ze wstępnej analizy wniosków złożonych drogą elek-

troniczną wynika, że najczęściej popełniane błędy to:
brak wskazania pierwszego
dziecka w składzie rodziny,
w przypadku wnioskowania
o świadczenie wychowawcze
wyłącznie na drugie i kolejne dzieci; wpisanie w tabeli
A dziecka pierwszego pomimo zaznaczenia, iż wnioskodawca nie wnosi o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze
dziecko; brak wskazania
współmałżonka w składzie
rodziny; brak numeru PESEL
członków rodziny, niekompletne dane teleadresowe
wnioskodawcy.
Nie wiesz, pytaj
Przypominamy, iż przed
wysłaniem drogą elektroniczna wniosku, możecie
Państwo w razie wątpliwości
zapytać pracownika MGOPS,
dzwoniąc pod jeden ze wskazanych poniżej numerów.
Zachęcamy do konsultacji,
ponieważ pozwoli to uniknąć
ewentualnych błędów: tel.

Zainspirowani
głosami
mieszkańców,
złożyliśmy
wniosek o udział w konkursie Nestle Porusza Polskę,
w którym do wygrania jest
siłownia zewnętrzna: urządzenia do ćwiczeń sportowych, które chcielibyśmy
ustawić w Parku Miejskim,
nad Jeziorem Barlewickim.
Aby to jednak było możliwe, niezbędna jest Państwa
pomoc. Musimy każdego
dnia oddawać głosy na lokalizację w Sztumie. Z województwa pomorskiego do
konkursu stanęło 29 gmin,
a może powstać tylko jedna siłownia. Więc musimy
wykazać się dużą energią,
by sięgnąć po zwycięstwo.
To już nie pierwszy raz, kiedy wspólnie udaje nam się

zwyciężać, więc powalczmy
i teraz.
Głosowanie potrwa do
6 lipca. Jak głosować?
Wejdź na stronę: www.
nestleporusza.pl, wejdź w
zakładkę głosowanie, wpisz
w polu lokalizacja: pomorskie, Sztum, oddaj głos. Potwierdzeniem oddania głosu
jest kliknięcie na link, który
zostanie przesłany na podany przez Państwa adres
e-mail.
Jest to niepowtarzalna
okazja, byśmy wspólnie
przygotowali dla siebie taki
obiekt sportowy. Zachęcajcie swoich znajomych i przyjaciół do głosowania. Ruch
to zdrowie, więc sięgajmy
po zdrowie zażywając ruchu.

Częste klikanie i siłownia
w parku stanie

Osoby, które złożyły błędnie wypełniony wniosek drogą elektroniczną, będą miały
możliwość jego poprawienia bezpośrednio w siedzibie ośrodka.

55 640 63 51 (pokój nr
3), 55 640 64 30 (pokój
nr 2), 55 640 63 95 (pokój nr 13).
We wszystkich województwach uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za
pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina
500+”. Infolinie - w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej oraz w urzędach

LOKALIZACJA
SZTUM

wojewódzkich czynne są w
godzinach pracy urzędów.
Opłata za połączenie jest
zgodna z taryfą operatora.
Numery telefonów w województwie pomorskim :58
307 71 28, 58 307 75 28
i 58 307 75 78. W resorcie
rodziny infolinia działa pod
numerem: 22 529 06 68.
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Najmłodsi i 600-lecie
Cała brać Kubusia Puchatka postanowiła wziąć udział
w obchodach urodzin miasta. Wśród działań zaplanowanych na najbliższy okres
wymienić można oglądanie
prezentacji
multimedialnej
„Sztum - nasze miasto”, gdzie
dzieci poznają historię miasta, jego zabytki, charakterystyczne miejsca, spotkanie
z przedstawicielem Bractwa
Rycerskiego, który opowie
o życiu rycerstwa w czasach
średniowiecza, odwiedzanie
miejsc pamięci narodowej na
terenie naszego miasta. Zaplanowano wycieczki do Małego Muzeum w kościele poewangelickim oraz do zamku.
Nie zabraknie słuchania legend opowiadających o Sztumie, spotkań z ciekawymi
ludźmi, którzy przybliżą życie
miasta w różnych okresach
czasu. Zaplanowno gromadzenie przedmiotów i pamiątek związanych ze miastem,
wzbogacanie kącików patriotycznych o albumy, zdjęcia.

Ortograficzna sztumska Żaba
19 marca odbył się w Zespole Szkół w Czerninie II
Międzyszkolny Konkurs
Ortograficzny „Wycieczka po mieście ze sztumską Żabą”.
Wzięło w nim udział sześć
trzyosobowych drużyn, które
utworzone były z uczniów klasy IV, V, VI. Każdy uczestnik
rozwiązywał test składający
się z różnorodnych zadań i
ćwiczeń inspirowanych 600
rocznicą nadania Sztumowi
praw miejskich, przygodami
żaby turystki podróżującej
po Sztumie i okolicach oraz…
wiosną.
Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu,
komisja składająca się z nauczycieli - opiekunów uczestników konkursu, sprawdziła
prace, zsumowała punkty i
wyłoniła laureatów.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Mikołajek Pomorskich
w składzie: Marta Klatt, Aleksandra Markowicz i Wojciech
Balicki. Na drugim miejscu

Z wizytą na Olimpie

Uśmiechnięte twarze uczestników świadczą o tym, że zawiłości ortograficzne nie
muszą być takie straszne.

uplasowała się drużyna z
Zespołu Szkół w Czerninie,
którą tworzyli Emilia Chłopska, Kamila Przybysz i Michał
Derdej. Trzecie miejsce przypadło w udziale drużynie ze
Starego Targu składającej
się z Wiktorii Ciury, Antoniny Klimkowskiej i Stanisława
Markowicza. Na wyróżnienie
zasługuje Adrian Kwiatkowski ze Szkoły Podstawowej nr
2 w Sztumie.
W trakcie oczekiwania na wy-

niki uczestnicy konkursu grali
w gry planszowe.
To zajęcie dostarczyło im
wielu
wrażeń.
Wszyscy
uczestnicy konkursu ortograficznego otrzymali pamiątkowe dyplomy i pamiątkowe
żaby, a laureaci dodatkowo
zostali nagrodzeni książkami.
Nagrody ufundował Urząd
Miasta i Gminy w Sztumie.
Nauczyciele również zostali
obdarowani pamiątkowymi
żabami.

Na boski Olimp zostali zaproszeni uczestnicy Powiatowego Konkursu Mitologicznego „W świecie mitów”,
który po raz 11 odbył się w Szkole Podstawowej nr 2.
Uczniowie klas piątych z 7
szkół powiatu sztumskiego
w otoczeniu bogów, bogiń i
nimf rywalizowali w 11 różnorodnych konkurencjach, które sprawdzały podstawowe
umiejętności polonistyczne,
takie jak poprawne mówienie, uważne słuchanie, znajomość mitów i postaci mitologicznych czy korzystanie ze
źródeł. W tej edycji konkursu
najwięcej emocji wzbudziły
dwa zadania - prezentacja
oraz konkurencja sportowa.
W pierwszym uczestnicy
wykazywali się talentami aktorskimi i muzycznymi, aby
jak najpełniej i oryginalnie
zaprezentować postać, w
którą się wcielili. Udało im
się to w stu procentach, co
doceniła komisja konkursowa, chwaląc wielokrotnie

Uczniowie klas piątych z 7 szkół powiatu w otoczeniu bogów, bogiń i nimf rywalizowali w 11 różnorodnych konkurencjach.

wszechstronność
uczniów
oraz bogactwo stosowanych w prezentacjach środków wyrazu. Ducha igrzysk

olimpijskich dało się odczuć
podczas konkurencji rzutu
dyskiem. Uczestnicy z lekkim
przestrachem w oczach uj-

mowali w dłonie kilogramowy dysk i już byli gotowi nim
rzucić, gdy okazało się, że
tradycyjny dysk trzeba jednak zamienić na dysk współczesny - czyli płytę CD, co
organizatorzy z pełną świadomością postanowili zataić
przed konkursowiczami aż
do samego końca.
Wyrównany poziom sprawił,
że szale zwycięstwa przechylały się raz w jedną, raz
w drugą stronę. Wieniec
laurowy zdobyła drużyna
gospodarzy - Milan Safader
i Oliwier Kirsch. Drugie miejsce wywalczyli uczniowie ze
Starego Targu - Antonina
Klimkowska i Philip Witka,
natomiast trzecie drużyna z
Dzierzgonia - Dominika Gozdzielewska i Patrycja Szramowska.
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Wsparcie dla ciekawych inicjatyw
W tym roku mieszkańcy wykonali dwa zadania, korzystając z nowych instrumentów współpracy z samorządem - inicjatywy lokalnej i trybu małych zleceń.

W tym roku mieszkańcy
wykonali dwa zadania,
korzystając z nowych instrumentów współpracy
z samorządem - inicjatywy lokalnej i trybu małych zleceń.
W ramach inicjatywy lokalnej do końca kwietnia ma
zostać wykonana modernizacja placu zabaw w Sztumie. Wkładem własnym inicjatorów jest praca własna
- przygotowanie terenu pod
urządzenia, drobne prace porządkowo-estetyczne
oraz wkład rzeczowy: materiał niezbędny do przygotowania stref bezpieczeństwa
wokół urządzeń zabawowych. Gmina finansuje zakup elementów zabawowych, co stanowić będzie
69 proc. wartości całego
zadania.
W ramach trybu małych zleceń przez Kółko Rolnicze -

Koło Gospodyń Wiejskich w
Postolinie został zrealizowany projekt „Podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji
narodowej – łączenie pokoleń poprzez warsztaty kulinarne związane z obrządkami Świąt Wielkanocnych”.
Wartość wsparcia gminy to
76 proc wartości zadania,
pozostałą część stanowił
wkład własny członków stowarzyszenia.
W przygotowaniu są kolejne
zadania publiczne planowane do realizacji z inicjatywy
lokalnej mieszkańców.
Przypomnijmy: w ramach
trybu małych zleceń gmina może wesprzeć lub powierzyć realizację zadania
publicznego w wysokości
do 100 proc. wartości zadania. Wniosek powinien
dotyczyć jednego z zadań
publicznych określonych w
programie współpracy Miasta i Gminy Sztum z organi-

zacjami pozarządowymi na
dany rok. Przyznanie dotacji
zależy od dostępności środków finansowych w budżecie. Z wnioskiem wystąpić
może stowarzyszenie lub
podmiot określony w art. 3
ust. 3 Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Okres realizacji
zadania wynosi maksymalnie 90 dni.
Z inicjatywy lokalnej
mogą być realizowane zadania publiczne: budowa,
rozbudowa, przebudowa lub
remont dróg, chodników,
ciągów
pieszo-jezdnych,
kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury, stanowiących własność jednostek
samorządu terytorialnego
oraz małej architektury, placów zabaw i terenów rekreacyjnych, oświetlenie uliczne, placów, ulic i terenów;
ochrona przyrody, w tym

zieleni (ekologia i ochrona
zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego);
porządek i bezpieczeństwo
publiczne.
Wsparcie Gminy Sztum dla
inicjatywy lokalnej może
wynieść maksymalnie 70
proc. wartości zadania, nie
przekracza kwoty 20 000 zł
i polega przede wszystkim
na świadczeniach rzeczowych. Wnioskodawcą może
być grupa mieszkańców
miasta i gminy Sztum (minimum dwójka mieszkańców), wniosek można złożyć
również za pośrednictwem
lokalnej organizacji pozarządowej. Wkład inicjatora
może polegać na świadczeniu pracy społecznej,
na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Nabór
wniosków prowadzony jest
w sposób ciągły, wniosek
rozpatrywany jest w terminie 45 dni.

Podziękowanie za Wielkanocną Zbiórkę Żywności
11-13 marca przeprowadzona została w Sztumie
ogólnopolska akcja „Wielkanocna Zbiórka Żywności”,
którą zorganizował Miejsko
-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej przy współpracy z Bankiem Żywności w
Tczewie. W akcję włączyli

się wolontariusze z Zespołu
Szkół w Sztumie oraz z Gimnazjum nr 1. Zbiórki odbyły
się w sklepach Biedronka,
Netto, Polo Market, Sokół
oraz Lidl.
Łącznie zebrano 1110,62
kg żywności, z której zostały przygotowane paczki

żywnościowe dla 66 najuboższych rodzin z naszego
terenu.
W imieniu organizatorów
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
składa serdeczne podziękowania wolontariuszom, którzy włączyli się w zbiórkę

oraz ich opiekunom: Beacie
Ostrowskiej-Nenczak, Małgorzacie Dziedowicz oraz
Andrzejowi Omieczyńskiemu.
Za ofiarowane dary i dobre
serce wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
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Jeden rok z sześciuset
25 lutego 1901 roku zapisał się pięknie w dziejach
sztumskiej poczty. Uruchomiono bowiem zamiejscowe
połączenie telefoniczne.
„Tak że do okolicznych miejscowości a nawet i do Berlina można teraz dzwonić”
- radośnie donosił „Altprusische Zeitung.”
11 kwietnia spadł rzęsisty
grad. „Ziarna dochodziły
wielkości orzechów laskowych”.
Długo oczekiwane przez
uczniów wakacje letnie rozpoczęły się 27 lipca i trwały
do 17 sierpnia. Pierwotnie
władze zaplanowały je w innym terminie. „Zapewne w
skutek zażaleń po gazetach
z powodu, że (…) naznaczono na całkiem nieodpowiedni czas, odnośny urząd
w nadzwyczajnym wydaniu
orędownika
powiatowego
przełożył wakacje owe (…).
Przysłużył się tem niemało
rolnikom.”
18 listopada spadł pierwszy
śnieg.
Srebrne gody
Sierakowskich
25 lipca Maria i Adam Sierakowscy obchodzili srebrne gody. Polska prasa daje
o tym małą wzmiankę. Jak
wyglądało
świętowanie?
Tego nie wiemy. Może kameralnie: msza, obiad w gronie
bliskich… Przed 25 laty było
inaczej. Kiedy państwo młodzi przyjechali z Krzeszowic
do Waplewa, dokładnie 31
lipca, Adam Lew Sołtan, który reżyserował ceremonię
powitalną i przyjęcie, barwnie i ze szczegółami doniósł
o tym Józefowi Kraszewskiemu. Opis ten przytoczył prof.
Andrzej Bukowski, w swojej
książce o Waplewie, kto ciekaw szczegółów, znajdzie. Tu
w skrócie: na granicy dóbr
waplewskich stanęła brama powitalna, a oficjaliści z

tego majątku i Donimirskich
„konno czekali przybycia”, a
potem eskortowali. Powitał
nowożeńców rządca. Przy
kaplicy rodowej włościanie.
Wkrótce para pojawiła się na
pałacowym ganku. Na schodach stało 24 dzieci w bieli
z koszykami kwiatów i sześciu strzelców. Tu powitał ich
kwiatami i uroczystymi słowy Sołtan. Chlebem i solą.
Na tacy były jeszcze klucze
do majątku… U wejścia do
domu witało dwóch proboszczów. Orkiestra z Elbląga
zagrała „jeszcze Polska nie
zginęła”. Gdy zasiadano do
kolacji, świetlną iluminacją
zapłonął ogród…
Ale to wszystko było przed
ćwierćwieczem. Teraz hrabiostwo Sierakowscy martwili się o swoich dwóch
synów. Toczyło się bowiem
szeroko zakrojone śledztwo
dotyczące tajnych związków
filomackich w kilku szkołach
średnich, w tym gimnazjum
w Chełmnie, do którego chodzili.
Sprawa miała swój początek
w Śremie. Nauczyciel zabrał
jednemu z uczniów notatki,
z których można było domyślić się istnienia tajnej organizacji w kilku gimnazjach.
W zapisach wymieniono nie
tylko kilka miast z Pomorza i
Kujaw, ale i nazwiska.
9-12 września trwał w Toruniu proces członków towarzystwa filomatów z Chełmna, Brodnicy i Torunia. Na
ławie oskarżonych zasiadło
60 aktualnych i byłych uczniów. Wśród oskarżonych
byli dwaj synowie hrabiego Adama Sierakowskiego
- Stanisław, wówczas elew
gospodarczy w Jarogniewicach (majątek hr. Żółtowskiego, powiat kościański) i
młodszy o rok Jan, jeszcze
gimnazjalista.
W procesie toruńskim uniewinniono tylko 15 osób.
Część ze skazanych została

karnie wydalona ze szkół i
nie mogła kontynuować nauki w Niemczech. Rozpoczęła
się zbiórka pieniędzy, aby ich
wesprzeć. Lista darczyńców
(ich nazwiska drukowano w
prasie) była długa. Znalazłem wśród nich Bogumiłę
Donimirską z Hohendorfu
(Czernina), dr. Wojciecha
Kętrzyńskiego,
historyka,
etnografa, poetę, powstańca styczniowego, dyrektora Zakładu Ossolińskich we
Lwowie (ojciec Józef, który miał epizod sztumski, a
żonę spod Malborka nosił
nazwisko Winkler, dziadek
podwójne - Kętrzyński-Winkler), ks. proboszcza Antoniego Łangowski z Wudzynia
(brat Jana, długoletniego
notariusza sztumskiego).
Stanisław i Jan Sierakowscy
kontynuowali dalszą naukę
za granicą, bo w ówczesnym
austro-węgierskim
Krakowie.
Dzwon Anna Barbara
Prace przy rozbudowie kościoła św. Anny wkroczyły w
końcowy etap. Na początku
stycznia „Gazeta Toruńska”
informowała: „Nowy dzwon
dla tutejszego kościoła został ulany w Fuldzie kosztem
2000 marek. Fundatorem ks.
proboszcz Staliński i właściciel dóbr Wawrowski”. Dołączył do starego i ochrzczono
go imieniem Anna Barbara.
3 lutego: „Montaż nowych
organów został już przeprowadzony przez specjalistę
z Elbląga” (AltZ). Zapewne
był nim fachowiec z firmy
Terletzki, która wyposażyła
kościół w instrument. „Wewnętrzne roboty (…) już
prawie na ukończeniu. (…)
Poświęcenie prawdopodobnie na spozimku” (P). Czyli
na wiosnę. I rzeczywiście,
31 marca uroczyście poświęcono kościół, ale w żadnej
z przeglądanych gazet wia-

domości na ten temat nie
znalazłem. Są za to inne. 7
maja nowy instrument został „urzędowo odebrano”
przez organistę z Kwidzyna.
Po raz pierwszy do komunii
św. przystąpiło 117 dzieci.
I intrygująca: „Władza kościelna ofiarowanej przez parafian figury św. Antoniego
z niewiadomych przyczyn w
kościele umieścić nie chce.”
O co poszło?
Pożar u adwokata
W styczniowy ranek wybuchł pożar w kamienicę
przy Rynku adwokata i notariusza Jana Łangowskiego (Langowskiego, jak pisali Niemcy). Dół zajmował
skład towarów wełnianych
wdowy Prost, na piętrze biura i mieszkanie adwokata. W
chwili nieszczęścia nie było
ich w domu. Ogień rozprzestrzeniał się tak szybko, że z
dobytku obojga nie zdołano
niczego ocalić. Także akta
podręczne zostały zniszczone. Na tym jednak nie koniec. Pożar objął także sąsiednią kamienicę piekarza
Kalinowskiego.
Łangowski należał do Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Przynależność do tego
dość elitarnego grona polskiego o czymś zaświadczała. Nie będę się spierał o to,
czy Łangowski stał z boku
polskich spraw, czy nieco bliżej. Odnotujmy, że w 1891
roku na zebraniu Kółka Rolniczego w sali Kikuta w Starym Targu wygłosił rozprawę
o cłach zbożowych.
Zmarł w 1926 roku, w wieku
69 lat. Granitowy małżonków Łangowskich przetrwał
do dziś na cmentarzu przy
kościele św. Anny.
(Fragmenty szkicu Janusza Ryszkowskiego poświęconego Sztumowi i
okolicom w latach 18991901)
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Pierwsze dwa miliony w nowej
perspektywie finansowej Unii

29 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego burmistrz Leszek Tabor i skarbnik Danuta Wiatrowska popisali
umowę o dofinansowanie
projektu pn. „Ochrona wód
i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie
MOF Malbork-Sztum”.
Projekt wchodzi w pakiet
przedsięwzięć wynegocjowanych w ramach Zintegrowanego Porozumienia
Terytorialnego i otrzymał
dofinansowanie w pierwszym konkursie rozstrzygniętym przez Zarząd Województwa
Pomorskiego
w
nowej
perspektywie
finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Wnioskodawcą i jednocześnie
partnerem wiodącym jest
Miasto i Gmina Sztum, a
partnerem projektu jest
Miasto Malbork. Całkowita
wartość projektu wynosi 6

423 406,19 zł (w tym wartość projektu Miasta i Gminy Sztum 3 067 335,95 zł),
przyznane dofinansowanie
ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego - 4 460 888,73 zł
(w tym dofinansowanie dla
Miasta i Gminy Sztum 2 111
639,56 zł).
Przedmiotem projektu jest
budowa i przebudowa infrastruktury ukierunkowującej
ruch turystyczny, urządzenie i zagospodarowanie
terenu oraz zmodernizowanie obszarów biologicznie czynnych wokół Jeziora Sztumskiego i w Parku
Północnym w Malborku.
Zakres przedsięwzięcia przy
Jeziorze Sztumskim obejmuje: budowę ścieżki pieszo-rowerowej o dł. 2,28
km, wymianę nawierzchni
ścieżki o długości 113 mb,
budowę slipu, wykonanie
oświetlenia ścieżki, usta-

wienie tablic przyrodniczych, montaż gier edukacyjnych i elementów małej
architektury (ławki, kosze,
stojaki na rowery), montaż
budek dla ptaków, czatowni, platformy dla bociana
białego, nasadzenia drzew,
krzewów i szczawiu lancetowatego oraz działania
informacyjno-edukacyjne
dla dzieci. W wyniku realizacji tych działań zostanie
osiągnięty cel projektu, jakim jest wysoka ochrona
różnorodności biologicznej
obszarów cennych przyrodniczo w dwóch największych, miejskich ośrodkach
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum.
Projekt będzie realizowany
w okresie od kwietnia 2016
r. do września 2017 r. Trwa
procedura przetargowa w
celu wyłonienia wykonawcy.

Spotkanie miast
partnerskich
Miasto i Gmina Sztum stara
się o grant w ramach unijnego programu „Europa dla
Obywateli”. W lutym został
złożony wniosek na realizację zadania „600 lat Sztumu
szansą na spotkanie miast
partnerskich”, w ramach
którego będziemy organizatorem i gospodarzem takiego przedsięwzięcia. Przygotowane w ramach obchodów
600-lecia Sztumu będzie
doskonałą okazją do pokazania naszej wielowiekowej
historii.
Aby nawiązać bliższe relacje międzyludzkie, chcemy,
aby goście zamieszkali w
domach sztumian oraz w
lokalnych gospodarstwach
agroturystycznych. Dlatego
też już dziś zapraszamy do
współpracy osoby chcące
gościć mieszkańców z Ritterhude (Niemcy), Val de Reuil
(Francja) i Kupiskis (Litwa)
od 8 do 12 września.
Informacje na ten temat
można uzyskać osobiście w
siedzibie Urzędu, III piętro,
pok. nr 67 i 71, lub pod numerami tel. 55 640 63 93,
55 640 63 40.

Praca dla dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
Kolejny partnerski projekt
konkursowy „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach
malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa”, złożony przez Miasto i
Gminę Sztum w ramach MOF
Malbork-Sztum, uzyskał pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i został wybrany do
dofinansowania ze środków
unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
To pierwszy ze złożonych
przez samorządy zrzeszone w MOF projektów tzw.
„miękkich”, bo skierowanych
bezpośrednio do mieszkań-

ców powiatów malborskiego i
sztumskiego na różnorodne i
kompleksowe działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej. Został przygotowany i złożony w partnerstwie
10 instytucji. Jego liderem
jest Miasto Malbork, a partnerami gminy: Sztum, Malbork,
Nowy Staw, Lichnowy, Miłoradz, Stare Pole, Stary Dzierzgoń oraz powiaty malborski i
sztumski.
Zgodnie z założeniami projektu będzie on realizowany
w okresie od maja 2016 r. do
października 2018 r. Zaplanowane działania współfinansowane będą z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 20142020 w ramach Osi Priorytetowej 6. Integracja, Działanie
6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja
społeczno-zawodowa.
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób
dotkniętych bądź zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Na terenie
Miasta i Gminy Sztum wsparciem objętych zostanie 130
osób, w tym 33 osoby z niepełnosprawnościami. Każdej
osobie biorącej udział w projekcie zapewnione zostanie
wsparcie zindywidualizowane,
wynikające z opracowanej
ścieżki reintegracji, realizo-

wane na podstawie kontraktu
socjalnego.
Całkowita wartość projektu
przypadająca na Miasto i Gminę Sztum wynosi 1 654 850
zł w okresie 3 lat jego realizacji, w tym kwota pozyskanego dofinansowania to 1 371
053zł (83 proc.). Szczegółowe
informacje nt. projektu będą
przekazywane Państwu na
bieżąco po podpisaniu umowy o jego dofinansowanie, co
powinno nastąpić w miesiącu
kwietniu br.
Więcej informacji na temat
projektu można uzyskać w
Biurze Projektu - MGOPS w
Sztumie, ul. Mickiewicza 39,
pok. nr 4, tel. 55 640 63 67.
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Jesteśmy w dobrej sytuacji finansowej, co nie znaczy, że stać nas na wszystko
O stanie kasy miejskiej, nowym pakiecie inwestycji, sprzedaży zamku, możliwości połączenia obu jezior
Rozmowa z burmistrzem Leszkiem Taborem

- Na sesji 30 marca zaproponował Pan kolejny
pakiet inwestycji i remontów. Radni to zaakceptowali, ale gdzieś
zawisło pytanie, czy budżet gminy jest w stanie
udźwignąć nowe wydatki?
- Takie obawy są nieuzasadnione. Ubiegłoroczny budżet
zamknęliśmy dobrym wynikiem finansowym. Dzięki
oszczędnemu gospodarowaniu powstały nadwyżki. W
przetargach udało nam się
uzyskiwać dobre ceny, poniżej wartości kosztorysowych
inwestycji. Farma wiatrowa,
która powstała w Postolinie, zaczęła nam już płacić
podatki, a są to kwoty znaczące. Otrzymaliśmy także

dopłaty z Unii za zrealizowane inwestycje, co również
otworzyło nowe możliwości
rozwoju. Nie ma więc w gminie inwestycyjnego zastoju,
a dobre tempo ostatnich lat
udaje nam się utrzymywać.
Powtórzę - gmina nie ma zadłużenia, jesteśmy w dobrej
sytuacji finansowej, co oczywiście nie znaczy, że stać
nas na wszystko.
- Co składa się na nowy
pakiet inwestycji i remontów?
- To, co przedstawiłem na
sesji, wynikało z wniosków
mieszkańców, radnych, sołtysów, ale także naszej diagnozy potrzeb. Oczywiście,
mam świadomość, że nie
jest to spełnienie wszystkich

oczekiwań i życzeń. Staram
się konsekwentnie realizować kolejne etapy programu, który przedstawiałem
w kampanii wyborczej. Będą
to różne typy inwestycji, zacznijmy od drogowych, bo te
najczęściej powracają podczas spotkań z mieszkańcami. Rozpoczynamy trzeci
etap modernizacji dróg z
infrastrukturą na osiedlu
za sztumskim gimnazjum
- obejmie ona Wiejską, Radosną, Zacisze, Kwiatową,
Ogrodową.
Sfinansujemy
wykonanie dokumentacji na
potrzeby kolejnego dużego remontu - ulic na osiedlach Pieniężnego i Witosa.
Uwzględniać ma także drogę
łączącą osiedla, która przebiega przez prywatny teren
(gospodarstwa rolnego), ale
mam nadzieję, że nie stanie
się to przeszkodą dla naszych planów.
Z myślą o korzystających z
oferty Sztumskiego Centrum
Kultury i kąpieliska powstanie parking przy ulicy Reja,
obok kapliczki. Modernizacji
doczeka się parking przy Nowowiejskiego, naprzeciwko
dawnego budynku Kwadro,
którym ma pełnić funkcję
nowoczesnego centrum bibliotecznego. Na razie czekamy na wieści związane z
dofinansowaniem tego projektu.
Chciałbym podkreślić, że
kontynuujemy trwający od
2014 roku duży program
remontu dróg wiejskich płytami jumbo. W tym roku
będzie to ponad 8 km bieżących dróg w sołectwach. Pomysł zyskał uznanie mieszkańców terenów wiejskich
i użytkowników, dlatego
będziemy go kontynuować
także w przyszłym roku.

Czekamy też na dobre wieści
w sprawie dofinansowania z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich modernizacji
drogi Kępina-Koniecwałd i
biegnącej wzdłuż terenów
przemysłowych specjalnej
strefy.
- Mieszkańcy dopytują
się o perspektywy remontu drogi wojewódzkiej Sztum-Biała Góra.
- Byliśmy w tej sprawie ze
starostą Wojciechem Cymerysem w Urzędzie Marszałkowskim. Członek zarządu
województwa pomorskiego,
Ryszard Świlski, który nadzoruje sprawy dróg, zapewnił nas, że w przyszłym roku
jest szansa, by w budżecie
wojewódzkim zostały zarezerwowane pieniądze na ten
cel. Za wcześnie, aby mówić
o konkretach. Wsparciem tej
modernizacji jest zainteresowany także nasz radny wojewódzki Józef Sarnowski, wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Pomorskiego
- Druga grupa inwestycji to kulturalno-sportowe…
- Do takich można zaliczyć
remont świetlicy wiejskiej
Piekle, znajdującej się w byłej szkole. Na różnych spotkaniach mieszkańcy zgłaszali taki postulat, także sołtys
Iwona Ruszkowska. O adaptację na świetlicę dawnej
salki gimnastycznej w Postolinie wnioskowała jeszcze
jako sołtys, a obecnie radna
Elżbieta Wysocka. Przygotowujemy dokumentację na
boisko w Barlewiczkach. To
m.in. efekt działań Rady Sołeckiej na czele z Piotrem

Siebertem. Od lutego trwają
prace modernizacyjne w Parku Miejskim (estrada, chodniki). Zdecydowaliśmy, że obejmą one także drogi w parku i
ciągi piesze wokół amfiteatru.
Rolkarze i rowerzyści zabiegali, by mogli korzystać z tych
tras. Asfalt i tzw. kostka niefazowana będzie na pewno ich
sprzymierzeńcem.
Przed nami zapowiadane
wcześniej inwestycje - drugi
etap modernizacji stadionu
dla futbolistów i lekkoatletów,
z certyfikowaną bieżnią spełniająca wymogi krajowe oraz
dokończenie ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego.
Parafia św. Michała Archanioła
w Postolinie świętuje w tym
roku swoje 800-lecie. Kościół,
najstarszy w naszej gminie i
górujący majestatycznie nad
całą okolicą, otrzyma oświetlenie. Warto taki zabytkowy
obiekt wyeksponować. Przekazaliśmy też parafii kostkę
na wyłożenie drogi procesyjnej wokół świątyni.
Na koniec tego wątku zostawiłem plany związane z rozbudową cmentarza komunalnego w Zajezierzu, bo taka jest
konieczność. Kupiliśmy na te
cele działkę naprzeciw nekropolii, po drugiej stronie drogi.
- Duży oddźwięk miała
informacja o przygotowywanej przez samorząd
ofercie sprzedaży Wzgórza Zamkowego. W TVN i
Polsacie mieliśmy relacje
na żywo. Skąd taka nagła
decyzja?
- Czy nagła? Nie powinna ona
być niczym zaskakującym, jeśli się wie, że uchwała Rady
Miejskiej o sprzedaży lub oddaniu w użytkowanie wieczyste obowiązuje od lipca 2008
roku, a już w 1991 roku, kiedy
burmistrzem był Waldemar
Wnuk, gmina wniosła Wzgórze Zamkowe do spółki pol-

sko-amerykańskiej. Po kilku
latach spółka została rozwiązana, bo wspólnicy amerykańcy nie dysponowali kapitałem,
aby inwestować w to przedsięwzięcie.
Przez ostatnie lata zabiegaliśmy o to, by zamek odrestaurować, nadając mu nowe
funkcje, np. stworzyć Pomorski Park Historii. Nadzieję
wiązaliśmy ze środkami unijnymi, wspólnym projektem z
zamkiem malborskim. Ale teraz wiemy, na jakie wsparcie
w nowym rozdaniu pieniędzy
unijnych można ewentualnie
liczyć. Z analiz wynika, że aby
stworzyć centrum turystyczno-hotelowo-konferencyjne
za zamku trzeba około 35
milionów złotych. O część tej
kwoty można byłoby starać
się z budżetu Unii, ale resztę
- ok. 23 mln zł - musielibyśmy
dołożyć z własnych środków.
To około 70 procent rocznego
budżetu gminy. Zaciągnięcie
kredytu oznaczałoby zatrzymanie innych inwestycji na
bardzo długie lata.
- Rzeczoznawca wycenił
Wzgórze Zamkowe na 4
miliony złotych. Jeśli odliczyć bonifikatę, to taki
zamek można kupić za
niewiele…

- Jeśli jednak doliczyć sumy,
które należy zainwestować,
czyli jeszcze 35-40 milionów,
to sprawa wygląda inaczej.
Nie chcemy sprzedawać zamku po to, aby zasilić miejską
kasę, ale żeby obiekt zyskał
troskliwego i wiarygodnego
właściciela, takiego który ma
dobry pomysł na jego ożywienie, nie zamknie go przed
mieszkańcami. To cel nadrzędny!
- Pojawił się pomysł, aby
poszerzyć istniejący przekop (kiedyś nazywano
go kanałem Morawskiego) pomiędzy jeziorami
Sztumskim i Zajezierskim,
tak aby możliwe było swobodne przepływanie łódkami i niewielkimi jachtami. Miałoby to wzmocnić
ofertę turystyczną miasta.
Nie jest Pan podobno entuzjastą tej koncepcji, dla
której - też podobno - jest
bardzo dobry klimat w ministerstwie infrastruktury i budownictwa, o czym
mają świadczyć deklaracje posła z naszego okręgu, wiceministra Kazimierza Smolińskiego.
- Na pewno to koncepcja ciekawa i warta uwagi, zresztą
odżywająca w naszym środo-

Co kilka lat odżywa pomysł poszerzenia rowu łączącego oba jeziora.

wisku co kilka lat. Moje wątpliwości wiążą się z faktem,
że pomysł nie jest poparty
żadnymi analizami. Nie wiemy, czy np. pogłębienie przekopu negatywnie nie wpłynie
na stosunki wodne obu jezior,
albo wybudowanie nowego
mostu, pod którym będą mogły przepływać żaglówki, nie
będzie wiązało się z ingerencją w dotychczasową zabudowę i zabytkowy charakter
dawnego Przedzamcza. Mówi
się zatem o tym pomyśle bez
oficjalnie wyrażonej opinii Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Gdańsku, czy taka inwestycja mogłyby znaleźć się
w ich planach, Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
- zarządcy jezior. Nie ma dokumentu Ministerstwa Infrastruktury i Transportu, które
dysponuje pieniędzmi na takie
cele. Budowa mostu i poszerzenie kanału to rzecz bardzo
kosztowne, nienależąca przy
tym do zadań własnych gminy.
Jeżeli jednak wnioskodawcy przedstawią pisemne rekomendacje ministerstwa i
wspomnianych dyrekcji, to
można rozważyć przeznaczenie środków gminy na wykonanie dokumentacji. To nic
nowego, praktykujemy to od
lat.
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Najnowsza historia Wzgórza Zamkowego
1991
Grudzień. Spotkanie władz
miasta z przedstawicielami
Polsko-Amerykańskiego Klubu Biznesu, na którym padła
zapowiedź utworzenia spółki
z kapitałem zagranicznym,
której celem miało być zagospodarowanie kompleksu
zamkowego na działalność
hotelowo-gastronomiczną.
1992
18
stycznia
zapada
uchwała Rady Miasta i
Gminy w sprawie przystąpienia do spółki z kapitałem zagranicznym, której
celem miało być zagospodarowanie
Wzgórza
Zamkowego z przeznaczeniem na hotel i restaurację.
25 lutego uchwała w sprawie
objęcia przez gminę Sztum
udziałów we wspomnianej
spółce.
3 czerwca w formie aktu notarialnego została zawarta
umowa spółki z o.o. pod nazwą „Zamek Sztumski”.
19 października postanowieniem Sądu Rejonowego w Elblągu spółka została wpisana
do rejestru handlowego.
1996
1 marca - uchwałą Zgromadzenia
Wspólników
spółki Zamek Sztumski
postanowiono rozwiązać
spółkę z powodu niewywiązania się wspólnika ze
zobowiązań umowy dotyczących podwyższenia
kapitału.
6 maja firma Kapitał-Bezpieczeństwo-Serwis w Sztumie
wystąpiła z propozycją zagospodarowania budynków
Wzgórza Zamkowego położonych na działce nr 627/1 na
hotel z około 40 miejscach
noclegowych.
Zarząd Miasta i Gminy Uchwałą wytypował do wydzierżawienia w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomość zabudowaną m.in. z
tzw. willą i częścią skrzydła

północnego zamku.
1997
Na 18 grudnia Zarząd Miasta
i Gminy zaprosił do składania ofert na wydzierżawienie
i adaptację części nieruchomości położonej na działce nr
627/1 o pow. 3000 m kw, zabudowanej budynkiem wilii i
częścią budynku skrzydła północnego zamku o pow. użytkowej 500 m kw. Przetarg
zakończył się wynikiem
negatywnym.
1998
Uchwałą z 6 czerwca Rada
Miejska zdecydowała wytypować do wydzierżawienia w
drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość składającą się z działki 627/1 z
willą, skrzydłem wschodnim i
północnym oraz dziedzińcem
na okres do 30 lat z przeznaczeniem na bazę hotelowo-gastronomiczną.
Zarząd Miasta i Gminy Sztum
na dzień 9 lipca ogłosił przetarg ofertowy. Oferty zostały
złożone przez: Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
„Mierzeja” z Krynicy Morskiej
i KBS - Kapitał-Bezpieczeństwo-Serwis. Wybrano firmę
KBS.
1999
29 grudnia podpisano
przedwstępną
umowę
dzierżawy z firmą KBS,
zobowiązującą do podpisania w terminie do 6
miesięcy umowy dzierżawy na czas oznaczony na
30 lat.
2000
W związku z przedstawionymi
przez KBS propozycjami wykreślenia z umowy istotnych
warunków zabezpieczających
interes Gminy, w przypadku
niewykonania przez dzierżawcę zobowiązań wynikających z
umowy, do podpisania głównej umowy nie doszło. Zwrócono firmie kwotę 20 000 zł
z odsetkami, wpłaconą tytułem zabezpieczenia należytego wykonania postanowień

zawartych w przedwstępnej
umowie dzierżawy. W piśmie
z 8 września prezes zarządu
firmy KBS w Sztumie złożył
propozycję kupna nieruchomości Wzgórza Zamkowego.
2001
10 lutego Rada Miejska w
Sztumie podejmuje uchwałę w sprawie zbycia lub oddania w posiadanie zależne
nieruchomości. Wojewódzki
Konserwator Zabytków w
Gdańsku w piśmie z dnia 19
kwietnia wyraził zgodę jedynie na wydzierżawienie części
nieruchomości Wzgórza Zamkowego.
31 maja ukazało się ogłoszenie o pisemnym przetargu
nieograniczonym ofertowym
na sprzedaż lub dzierżawę na
okres do 30 lat z przeznaczeniem na bazę hotelowo-gastronomiczną. Na dwa kolejne
przetargi nie wpłynęły żadne
oferty.
Zarząd Miasta i Gminy Sztum,
zarządzeniem z 6 września,
postanawia o sprzedaży lub
wydzierżawieniu na 30 lat
Wzgórza Zamkowego przeznaczeniem na bazę hotelowo-gastronomiczną w drodze
rokowań. Nikt nie złożył
oferty.
2002
W wyremontowanym skrzydle
zamku, oprócz Międzynarodowego Centrum Wymiany Młodzieży, zaczęło funkcjonować
Sztumskie Centrum Kultury,
jako administrator obiektu.
2007
Opracowano Studium Urbanistyczno Historyczne. Rada
Miejska uchwałą wyraziła
aprobatę dla inicjatywy zmierzającej do zagospodarowania Wzgórza Zamkowego na
Centrum
Hotelowo-Gastronomiczno-Konferencyjne
i
poparła działania mające na
celu pozyskanie do tego prywatnego inwestora.
14 grudnia - wyjazdowa sesja Rady Miejskiej w zamku
w Rynie z udziałem właścicieli

tamtejszego obiektu potencjalnie zainteresowanych zagospodarowaniem sztumskiego Wzgórza Zamkowego.
2008
Uchwałą z 31 stycznia Rada
Miejska wyraziła zgodę na
sprzedaż nieruchomości z
przeznaczeniem na Centrum
Hotelowo-Konferencyjne.
5 lipca Rada Miejska podjęła
kolejną uchwałę w sprawie
sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości Wzgórza Zamkowego z
przeznaczeniem na Centrum
Hotelowo-Konferencyjne.
Kolejne trzy przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym (brak ofert).
2015
Gmina Sztum zawarła umowę z Instytutem Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego z Poznania. Przedmiotem umowy
było doradztwo finansowo-ekonomiczne oraz prawne
przy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie
Wzgórza Zamkowego w Sztumie”. Konsultacje rynkowe
zostały skierowane do 64
potencjalnych partnerów
prywatnych z branży: hotelarskiej, w tym hotele w
obiektach zabytkowych,
SPA i odnowy biologicznej, budowlanej oraz lokalnego przedsiębiorcy z
branży finansowo-ubezpieczeniowej KBS, która
nie odpowiedziała na zaproszenie do złożenia ankiety.
We wrześniu firma ITAL- POL
Sp. z o. o. z Lęborka złożyła
propozycje zawarcia umowy dzierżawy z możliwością
późniejszego nabycia zespołu
obiektów Wzgórza Zamkowego w Sztumie. Podpisano
umowę dzierżawy wstępnie
na okres do trzech miesięcy
zgodnie z ustawowymi kompetencjami organu wykonawczego Gminy Sztum. Nie została przedłużona.
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Tydzień zdrowia w „dwójce”
W ramach priorytetu
„Zdrowa i bezpieczna
szkoła” w Szkole Podstawowej nr 2 w odbyły się
zajęcia, zawody sportowe oraz prelekcje dotyczące zasad zdrowego
odżywiania i aktywności
ruchowej.
Wszystko zaczęło się od swobodnych pogadanek na temat
sportu, wywieszenia gazetek
ściennych, a także rozdania
uczniom indywidualnych kart
rejestrujących
spożywanie
owoców i warzyw oraz podejmowanie różnych form
aktywności fizycznej. Wstępne dyskusje uzupełniły filmy
o tematyce prozdrowotnej,
które odbyły się na zajęciach
w-f. Wspomniane zabiegi
miały przygotować drużyny,
wytypowane spośród uczniów danych klas, do konkursów „Prawidłowe odżywianie
i aktywny tryb życia”. Jednym
z nich było wykonanie dowolną techniką piramidy zdrowia. Efekty pracy klasowych

„plastyków” robiły duże wrażenie, a piramidy wywieszone
w sali gimnastycznej przykuwały wzrok bogactwem kolorów i pomysłowością wykonania. Co zresztą wspaniale
komponowało się z tłumem
barwnych czwartoklasistów,
którzy recytując rymowankę
o warzywach, upodobnili się
strojem do bohaterów wiersza, czyli marchewki, ogórka
i pomidora. Niektórzy szczęśliwcy mieli dodatkowo okazję
spróbować tych rarytasów w
czasie konkurencji „czucia i
smaku”.
Klasy piąte i szóste miały
twardy orzech do zgryzienia.
Otóż musiały poznać i zapamiętać witaminy występujące
w różnych owocach i warzywach, a potem pochwalić
się ich znajomością w czasie
konkursu „Witaminowe rozterki”.
Tydzień zdrowia nie mógł się
obyć bez aktywności ruchowej. Przez cały ten czas trwały zajęcia zumby prowadzone

Kolorowe, smaczne i zdrowe kanapki dzieci przygotowały pod czujnym okiem
wychowawców.

przez Magdalenę Szafrańską.
Natomiast pozostali wuefiści
podejmowali niezmierne wysiłki, aby w krótkim jak najlepiej przygotować uczniów
do konkurencji sportowych.
A były to nie lada konkurencje… Slalom między pachołkami, przeciąganie liny i wyścigi rzędów.
Pierwszego
dnia
wiosny
znowu było zdrowo - zdrowo i kolorowo od kanapek

przygotowywanych
przez
uczniów pod czujnym okiem
wychowawców. Smaczne kanapki, pięknie nakryte stoły
oraz słońce zaglądające do
sal lekcyjnych - wszystko wołało „Wiosna! Wiosna!”. Nawet marzanna klasy V b, po
spacerze nad jeziorem, wolała wrócić do szkoły. Tak jej
się tutaj spodobało, bo jest
BEZPIECZNIE I ZDROWO!

Ratujmy sztumskie harcerstwo
Instruktorzy hufca ZHP Sztum
zwracają się z gorącym apelem
o pomoc w ratowaniu naszego
hufca, który jest w złej sytuacji, przede wszystkim na zbyt
małą liczebność instruktorów.
Niestety, grozi nam likwidacja.
Obecnie działamy w oparciu o
plan naprawczy hufca, przyjęty
przez Chorągiew Gdańską
My, aktywni członkowie sztumskich drużyn, z żalem spoglądamy na obecną sytuację
hufca. Nie chcemy pogodzić
się z faktem, że ogrom pracy,
doświadczeń i wspólnie spędzonych radosnych chwil może
stać się historią. Historią, którą
współtworzyli nasi przyjaciele,
rodzice, nauczyciele z dzieciństwa. Historią, trwale połączoną też z naszym regionem.
Drużyna harcerska to jedna z
tych lokalnych formacji, która
ludziom w różnym wieku po-

zwala wymieniać się doświadczeniami, poglądami, spostrzeżeniami. Tu, gdzie młodsi uczą
się od starszych, a bardziej
doświadczeni z zachwytem
odkrywają czasem młodzieńczy zapał, kształtuje się silna,
wielowymiarowa społeczność
zorientowana na wspólny rozwój i twórcze działanie.
Wierzymy też, że właśnie tutaj
młodzi ludzie ze sztumskich
i okolicznych szkół mogą pożytecznie i satysfakcjonująco
spędzać czas wolny. W czasach, gdy dyskusja o wychowawczych funkcjach szkół,
roszczeniowym
pokoleniu,
zapracowanych rodzicach jest
jak najbardziej aktualna, to
harcerstwo może okazać się
sposobem na aktywne wypełnienie wolnego czasu.
Zapraszamy także starszych
mieszkańców naszego powiatu

do zainteresowania się naszą
działalnością. Każdy, kto chce
realizować pasje, czy być może
wrócić do harcerskich wspomnień z dzieciństwa może znaleźć tu swoje miejsce. Zapraszamy byłych zuchów, druhów
i instruktorów. Zapraszamy
was wszystkich.
Tylko tworząc silną, stale rozwijającą się grupę harcerzy i
instruktorów jesteśmy w stanie tchnąć nowe życie w organizację, która dla wielu z nas

i was znaczyła kiedyś bardzo
wiele.
Wszystkich tych, którzy chcą
aktywnie wesprzeć harcerstwo
w naszym regionie przede
wszystkim swoją obecnością,
prosimy o kontakt.
Komendant Hufca hm.
Ksenia Grekulak (tel.
505927244),
zastępca
komendanta pwd. Natalia
Wiklandt (533155780),
skarbnik hm. Jerzy Wesołowski (697079428)
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Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku ( t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), podaję do
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych
w Sztumie przy ul. Ogrodowej i Radosnej, przeznaczonych
do sprzedaży z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości o przyległych.
Opis i położenie nieruchomości:
1. Działka nr 10/28 o pow. 147 m2 położona w
Sztumie przy ul. Radosnej. Sprzedaż na poprawienie
warunków zagospodarowania działki nr 161 położonej w
Sztumie przy ul. Wojciechowskiego nr 27. Nr księgi wieczystej GD2I/00006698/3. Cena sprzedaży 6615,00 zł.
2. Działka nr 10/29 o pow. 150 m2 położona w
Sztumie przy ul. Radosnej. Sprzedaż na poprawienie
warunków zagospodarowania działki nr 161 położonej w
Sztumie przy ul. Wojciechowskiego nr 29. Nr księgi wieczystej GD2I/00006698/3. Cena sprzedaży 6750,00 zł.
3. Działka nr 10/30 o pow. 147 m2 położona w
Sztumie przy ul. Radosnej. Sprzedaż na poprawienie
warunków zagospodarowania działki nr 160 położonej w
Sztumie przy ul. Wojciechowskiego nr 31. Nr księgi wieczystej GD2I/00006698/3.Cena sprzedaży 6615,00 zł.
4. Działka nr 10/31 o pow. 136 m2 położona w
Sztumie przy ul. Radosnej. Sprzedaż na poprawienie
warunków zagospodarowania działki nr 161 położonej w
Sztumie przy ul. Wojciechowskiego nr 33. Nr księgi wieczystej GD2I/00006698/3. Cena sprzedaży 5900,00 zł.
5. Działka nr 10/27 o pow. 95 m2 położona w Sztumie przy ul. Ogrodowej. Sprzedaż na poprawienie
warunków zagospodarowania działki nr 145/1 położonej
w Sztumie przy ul. Ogrodowej nr 1. Nr księgi wieczystej
GD2I/00006698/3. Cena sprzedaży 4750,00 zł.
Podstawa sprzedaży: Uchwała Nr XII.91.2015 i Uchwała Nr XII.89.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26. 08.
2015 r.
Sprzedaż podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.
(t. j. z 2011 r. Dz. U. nr 177 poz. 1054 ze zm.).
Sposób zbycia: w drodze bezprzetargowej, osobom,
które zamierzają ww. działki nabyć.
Warunki płatności: przelewem na konto Urzędu Miasta
i Gminy Sztum, BS Sztum nr:
74 8309 0000 0000 0042 2000 0020 na dwa dni
przed zawarciem umowy.
Dodatkowe koszty: nabywca pokrywa koszty zawarcia
umowy notarialnej i wypisów do księgi wieczystej oraz
przygotowania do sprzedaży.
Przewidywany termin sprzedaży: w terminie ważności wyceny.
Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1
pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21. 08. 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum.
Sztum, dnia 04.04.2016 r.

W Środowiskowym Domu Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDŚ) w Czerninie,
działający dotychczas w strukturach
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sztumie, z początkiem roku
został przekazany, w formie
zlecenia realizacji zdania publicznego, Stowarzyszeniu „Do
życia przez życie”, prowadzonego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
Uśnicach.
Uczestnicy brali udział w organizowanym przez LKS Zantyr
marszu z kijkami w ramach
Grand Prix. Do zawodów przygotowywał ich Ryszard Kłopotowski - nauczyciel ze SOSW
w Uśnicach. Był to nie tylko
dobry sposób na aktywne
spędzenie wolnego czasu, ale
również okazja do poprawienia swojej kondycji ruchowej
oraz dotlenienia organizmu.
W ŚDS gościli funkcjonariu-

sze Komendy Powiatowej Policji z pogadanką o zasadach
bezpieczeństwa na drodze.
Przypomnieli, że każdy pieszy, który będzie się poruszał
po zmierzchu po drodze poza
obszarem zabudowanym musi
mieć odblask umieszczony w
sposób widoczny dla kierujących. Na zakończenie spotkania wręczyli wszystkim opaski
odblaskowe, a uczestnicy ŚDS
zobowiązali się do ich używania.
Przypomnijmy, że Środowiskowy Dom Samopomocy
zapewnia wsparcie mieszkańcom naszej gminy z zaburzeniami psychicznymi w zakresie
zaradności i samodzielności
życiowej.
Kontakt: Czernin, ul. Akacjowa 2, tel. 55 640 63 48 lub
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie,
ul. Mickiewicza 39, pok. nr 5,
tel. 55 640 63 32.

Kalendarz podatnika
31.03. - roczna opłata z tytułu wieczystego użytkowania
gruntów;
15.04.- comiesięczna rata podatku od nieruchomości od
osób prawnych;
15.04.- 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).
10.04. - comiesięczna opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – płatna na nadany dla tej opłaty indywidualny numer konta bankowego.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
informuje, że został podany do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu przeznaczonych
do dzierżawy/najmu w drodze bezprzetargowej (regulacja na rzecz dotychczasowych
dzierżawców/najemców/użytkowników) na
czas określony do 3 lat:
Część działki nr 148/11 obręb Barlewice, cz. działki nr
409/2, cz. działki nr 475/2 obręb II m. Sztum oraz cz. działki nr 109 obręb Piekło. Wykaz został umieszczony na tablicy
informacyjnej na II piętrze w tut. Urzędzie oraz na stronie
internetowej www.sztum.pl, zakładka: ogłoszenia i wykazy.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można
uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 41, nr tel. 55-640-63-72.
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Diagnozowanie sztumskiej kultury
- Jest mi niezmierne miło zaprosić Państwa do współpracy przy tworzeniu diagnozy kapitału kulturowego i
społecznego Miasta i Gminy Sztum. Przy badaniach
wspiera nas Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016 - mówi
Adam Karaś, dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury.
Po co to robimy?
Chcemy rozwijać Sztumskie Centrum Kultury i angażować się w życie społeczne mieszkańców Miasta i Gminy Sztum. Zależy nam na współpracy z Państwem przy
wspólnym tworzeniu SZTUMSKIEJ KULTURY.
Wyniki diagnozy pozwolą nam w przyszłości na łatwiejsze przygotowywanie projektów kulturalnych i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Na podstawie diagnozy
przygotujemy konkurs pt. „Inicjatywy Lokalne” skierowany do mieszkańców. W ramach inicjatyw lokalnych
grupy mieszkańców będą mogły zaprezentować własne
projekty kulturalne i zgłosić je do Sztumskiego Centrum
Kultury. Najlepsze projekty otrzymają wsparcie organizacyjne, rzeczowe i finansowe.
Badania w działaniu
Aby rzetelnie zebrać Państwa opinie nt. stanu obecnego
sztumskiej kultury, jej przyszłości oraz sposobów zaangażowania mieszkańców w rozwój, w okresie od 18
marca do 24 kwietnia przeprowadzimy na ternie Sztumu i sołectw 14 wywiadów (rozmów) indywidualnych
z mieszkańcami, 6 wywiadów (spotkań) grupowych z
mieszkańcami, ankietę w wersji tradycyjnej oraz wersji elektronicznej, sondę internetową na stronie www.
scksztum.pl. Przy wykorzystaniu tak różnorodnych narzędzi diagnostycznych mamy możliwość zaangażowania Państwa do współpracy przy rozwoju sztumskiej kultury. Państwa zaangażowanie i współpraca umożliwią
nam zebranie rzetelnych opinii nt. lokalnej kultury oraz
oferty Sztumskiego Centrum Kultury. Zebrane pomysły i
rekomendacje pomogą nam w przyszłości organizować
wydarzenia kulturalne na jeszcze lepszym poziomie.
Jeśli mają Państwo uwagi lub pytania, prosimy o kontakt mailowy pod adres sck@scksztum.pl.
Zapraszam do współpracy

Konkurs fotograficzny z okazji 600-lecia miasta
Miasto i Gmina Sztum
przypomina o konkursie fotograficznym ogłoszonym z
okazji 600-lecia nadania
praw miejskich. Organizator przewiduje nagrody dla
najciekawszych prac oraz
zorganizowanie
okolicznościowej wystawy.
Konkurs przeznaczony jest

dla mieszkańców miasta
i gminy Sztum. Aby wziąć
w nim udział należy dostarczyć do Urzędu Miasta
i Gminy w terminie od 3o
maja do 3 czerwca 2016 r.
od 1 do 3 fotografii w każdej z trzech podanych kategorii: mieszkańcy Sztumu i
Ziemi Sztumskiej - ich ży-

cie codzienne, praca, czas
wolny, portret; krajobraz
Sztumu i Ziemi Sztumskiej
(w tym, wsie i osiedla); architektura Sztumu i Ziemi
Sztumskiej (w tym, wsie i
osiedla).
Zdjęcia konkursowe muszą
być wykonane na terenie
Sztumu i Ziemi Sztumskiej

w okresie od 1 maja 2015 r.
do 31 maja 2016 r. Szczegółowy regulamin publikujemy na stronie www.
sztum.pl. Wszelkie pytania należy kierować drogą
elektroniczną na adres janusz.ryszkowski@sztum.
pl, bądź telefonicznie - 55
640 63 83.
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Czy sztumianie pobiją ubiegłoroczny rekord?
- Tak, to już po raz 26! uśmiecha się Ryszard Mazerski, prezes LKS Zantyr,
pytany o historię Sztumskiego Biegu Solidarności. Ileż to razy można
opowiadać o ojcach założycielach imprezy?
Zatem raz jeszcze: Jerzy
Czaja i Mirosław Jażdżewski,
działacze sztumskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej, zamarzyli sobie,
by po latach posuchy, zorganizować masową imprezę
biegową w mieście. Szukając
wsparcia poszli do sztumskiej
Solidarności…
Od tamtego czasu zmieniało się wiele - miejsce (na
początku był Park Miejski),
organizatorzy,
działacze,
sponsorzy, oprawa… Ale pozostawało niezmiennie jedno: wielkie bieganie organizowane z myślą o najszerszej
grupie mieszkańców dla
uczczenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
- Ten rok jest szczególny,
bo świętujemy także 600-lecie Sztumu - dodaje prezes
Mazerski. - W ramach XXVI
Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności
rozgrywane są jednocześnie
Mistrzostwa Sztumu w Biegu
na 10 km oraz II Mistrzostwa
Służby Więziennej na 10 kilometrów.
Gościem specjalnym będzie Jerzy Skarżyński, autor
książek o bieganiu, treningu
i maratonach. Bardzo dobry
trener, w przeszłości trzykrot-

Na ubiegłorocznej prezentacji zawodników było sztumsko, zantyrowo i międzynarodowo…

ny medalista Mistrzostw Polski w Maratonie, reprezentant
kraju. W latach 1982-3 startował w silnie obsadzonym
Biegu Ulicznym w Sztumie i
zajmował drugie miejsce.
Przypomnijmy, że przed
rokiem zwyciężył Kenijczyk
Hilary Kimayo, który dzień
wcześniej triumfował w półmaratonie rozgrywanym w
Sopocie. Drugi był Pawel Olinyk z Ukrainy, a trzeci Mohtar
Behnari z miasta partnerskiego Val de Reuil z Francji. Na
czwartym i piątym miejscu
zameldowali się dwaj zawodnicy LKS Zantyr - Bartosz
Mazerski i Robert Sadowski.
Wśród kobiet zwyciężyła zawodniczka kenijska Gajdys
Biwot, druga była medalistka
mistrzostw Polski Aleksandra

Lisowska z AZS UWM Olsztyn,
a trzecia reprezentantka
Ukrainy Svitlana Olinyk. Na
czwartym, piątym i siódmym
miejscu finiszowały zawodniczki LKS Zantyr Sztum: Małgorzata Tuwalska, Elżbieta
Tuwalska i Magda Bucewka.
W Mistrzostwach Polki Pracowników Służby Więziennej
zwyciężył Grzegorz Kozłowski (Areszt Śledczy Warszawa). Drugi na metę przybiegł
Krzysztof Garbowski, podobnie jak w kategorii pań Karolina Beger (oboje ZK Sztum).
Zwyciężyła Anna Mounier z
Olsztyna.
Rekordową obsadę (87
osób) miały I Mistrzostwa
Miasta i Gminy Sztum w biegu
na 10 km. – W tej klasyfikacji
zwyciężył Bartosz Mazerski,
drugi był Krzysztof Garbowski
a trzeci Jan Giembicki. W kategorii kobiet wygrała Magda
Bucewka, druga była Magda
Urbanowska, a trzecia Karolina Beger.
-Honorowymi
patronami
XXVI
Międzynarodowego
Sztumskiego Biegu Solidarności są Mieczysław Struk –
marszałek województwa pomorskiego oraz Leszek Tabor
– burmistrz Sztumu.

Organizatorzy, współorganizatorzy i partnerzy: Lekkoatletyczny Klub Sportowy
ZANTYR Sztum, Miasto i
Gmina Sztum, Starostwo Powiatowe w Sztumie, Krajowe
Zrzeszenie LZS w Warszawie, Urząd Marszałkowski w
Gdańsku, Okręgowy Inspektorat Służby
Więziennej w Gdańsku,
Zakład Karny w Sztumie,
Sztumskie Centrum Kultury,
POZLA w Gdańsku, Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku, Szkoła Podstawowa nr 2
w Sztumie, Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w
Sztumie i liczni sponsorzy.
Impreza dofinansowana ze
środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki w Warszawie.
Start biegu głównego na
wysokości Poczty, a meta
przy Urzędzie Miasta i Gminy. Pozostałe biegi zaczynają się przy Urzędzie. Mieszkańcy miasta i gminy Sztum
oraz członkowie LKS Zantyr,
uczestnicy biegu głównego,
zwolnieni są z opłaty startowej.
Zapraszamy więc do licznego udziału, pobijmy ubiegłoroczny rekord frekwencyjny!
Szczegóły na www.zantyr.pl
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Sztumianie pod jednym sztandarem
- W podniosłych uroczystościach, jakie odbywają się w naszym mieście i w gminie, uczestniczą poczty sztandarowe naszych szkół, służb mundurowych, czy kół myśliwskich. Nie tylko w moim zdaniem dawał się odczuć
brak takiego znaku sztumskiej wspólnoty, ogółu mieszkańców miasta i gminy - mówi burmistrz Leszek Tabor.

Sztandary mają dziś m.in. sztumskie szkoły, służby mundurowe, koła łowieckie.
Samorządowa wspólnota mieszkańców dołączy do tego grona w listopadzie.

- Dlatego wystąpiłem z inicjatywą nadania sztandaru Miastu i Gminie Sztum. Mamy w
tym roku okazję szczególną,
a jest nią przypadająca 600.
rocznica nadania praw miejskich, 600-lecie parafii św.
Anny w Sztumie oraz 800-lecie parafii pw. św. Michała
Archanioła w Postolinie. Tym
samym sztandar na trwałe
stanie się symbolem łączącym dawnych, obecnych i
przyszłych mieszkańców Ziemi Sztumskiej.
Projekt sztandaru został
opracowany zgodnie z zasadami heraldyki, leksykologii
i lokalną tradycją. Trafi do
zaopiniowania przez Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Krótki opis
Sztandar Miasta i Gminy
Sztum jest złożony z dwóch
płatów materiału w kształcie
kwadratu o wymiarach 100 x
100 cm. Płaty sztandaru mają
kolor biały.
Na prawym płacie (tzn. głównym, na lewo od drzewca)
znajduje się godło Polski
(Orzeł Biały na czerwonej
tarczy). Wokół godła biegnie
napis: CO DZIEŃ POLAK NARODOWI SŁUŻY.
Na lewym płacie znajduje się
herb Miasta i Gminy Sztum,

nad herbem biegnie napis:
MIASTO I GMINA, pod herbem: SZTUM. W każdym
rogu jest ornament wykonany haftem powiślańskim.
Drzewce sztandaru dwudzielne, wykonane z drewna bukowego zwieńczone głowicą
w kształcie znaku Rodła.
Znaczenie elementów
Projekt sztandaru opiera się
na elementach tradycji lokalnej. Znakiem identyfikującym
miejscową społeczność stała
się umieszczonym na pieczęciach miejskich Maria Panna,
patronka zakonu krzyżackiego, założyciela nowego miasta. Maria Panna z Dzieciątkiem widnieje na herbach od
końca XIX wieku do dziś.
Napis „Miasto i Gmina Sztum”
określa samorządową wspólnotę mieszkańców. Data
roczna: „1416” to rok założenia miasta, „2016” - nadania sztandaru. Jako elementy
zdobnicze zostały wykorzystane motywy ludowego haftu powiślańskiego.
Dewiza na prawej stronie
sztandaru: „Co dzień Polak
Narodowi służy” została zaczerpnięta z Pięciu prawd
Polaków, wygłoszonych przez
ks. dr. Bolesława Domańskiego, prezesa Związku Polaków
w Niemczech na I Kongresie

Polaków w Berlinie 6 marca
1938 roku. W uroczystym
zjeździe brali udział także
działacze z Ziemi Sztumskiej,
gdzie ZPwN był bardzo liczny i
aktywny. Napis na sztandarze
zawiera żywe przesłanie, sięgając do korzeni i tradycji narodowych naszej małej ojczyzny. Nawiązuje do tego także

znak Rodła, wykorzystany
jako zwieńczenie drzewca.
W 1933 roku Związek Polaków w Niemczech za swój
symbol przyjął znak Rodła,
zaprojektowany przez Janinę
Kłopocką. Symbol odpowiada
kształtowi biegu rzeki Wisły z
zaznaczonym Krakowem jako
kolebką kultury polskiej.

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
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