Rondo Marszałka na 600-lecie

Przepraszam za baton
XXVI Międzynarodowy Bieg
Solidarności,
rozgrywany
pod patronatem Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
i w ramach obchodów
600-lecia miasta, okazał
się największych sukcesem
w jego dotychczasowej
historii.
Przepraszam
za brakujący baton czy
napój - mówi Ryszard
Mazerski, dyrektor biegu,
od ćwierćwiecza związany z
jego organizacją. Str. 6
Miasto z parafią

Skrzyżowanie ulic: Mickiewicza (droga krajowa), Baczyńskiego (droga gminna) i Kochanowskiego (droga powiatowa) zostanie
przebudowane na rondo.

Na tę dobrą wiadomość czekali z niecierpliwością nie tylko mieszkańcy Sztumu. Jak
poinformowało kierownictwo
gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w sierpniu
rozpocznie się przebudowa
drogi krajowej nr 55 na odcinku od poczty do mostu na
Przedzamczu wraz ze skrzyżowaniem ul. Mickiewicza z
ulicą Baczyńskiego, gdzie za-

planowano powstanie ronda.
- Będę to zawsze podkreślał,
tak jak zrobiłem to podczas
sesji Rady Miejskiej, że to
burmistrz Leszek Tabor konsekwentnym działaniem i
umiejętnościami
doprowadzał do tego, że na kolejne
inwestycje drogowe znajdowały się środki w naszym
budżecie - mówił podczas
konferencji prasowej Robert
Marszałek, dyrektor gdań-

skiego oddziału Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad.
Rondo, które poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w mieście, ma nosić imię
Marszałka Józefa Piłsudskiego. O tym, że z taką propozycją wyboru patrona burmistrz
zwróci się do radnych, informował podczas ubiegłorocznego Święta Niepodległości.
Str. 3
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czerwca
w
Sali
Czekoladowej Sztumskiego
Centrum Kultury odbędzie
się konferencja naukowa
„600-lecie miasta i parafii
św. Anny w Sztumie”. Jej
organizatorami są Miasto
i Gmina Sztum, Parafia
Rzymskokatolicka
św.
Anny oraz Towarzystwo
Miłośników
Ziemi
Sztumskiej. Zapraszamy nie
tylko miłośników historii.
Początek godz. 10.
Program - str. 9
Wieś z tradycjami
10 lipca na uroczysty
odpust
Matki
Boskiej
Szkaplerznej przybędzie do
Postolina biskup elbląski
Jacek Jezierski. W tym roku
wieś obchodzi 800-lecie
powstania parafii katolickiej
założonej przez biskupa
Chrystiana. Przybliżamy jej
historię… Str. 8
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Świętowaliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja

Przed mszą w intencji Ojczyzny włodarze miasta wręczali biało-czerwone kokardy.

Sztumska Orkiestra Dęta wystąpiła w nowych mundurach.

Pokolenia sztumian w przemarszu pod pomnik Rodła.

Pod pomnikiem Rodła i Głazem Pamięci złożono wiązanki kwiatów.

Kompania Zakładu Karnego dodaje miejskim uroczystościom powagi i blasku. Na zdjęciu funkcjonariusze oddają salwę honorową.

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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Rondo, na które zapracował samorząd

Karol Markowski, Robert Marszałek i Józef Sarnowski odbierają medale „Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej”.

Jak poinformowało kierownictwo
gdańskiego
oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad, w lipcu rozpocznie się przebudowa
drogi krajowej nr 55 na
odcinku od poczty do mostu na Przedzamczu wraz
ze skrzyżowaniem ul. Mickiewicza z ulicą Baczyńskiego, gdzie zaplanowano powstanie ronda.
Szacunkowy kosztorys inwestycji opiewa na ok. 10 mln
386 tys. zł. Pieniądze pochodzą z Krajowego Funduszu
Drogowego, ale i sztumski
samorząd ma w tym przedsięwzięciu swój znaczący udział.
- Na pewno nie byłoby tej
inwestycji, gdyby nie państwa
zaangażowanie i partnerstwo
- zgodnie twierdzili podczas
kwietniowej sesji Rady Miejskiej Robert Marszałek, dyrektor gdańskiego oddziału
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz jego
zastępca Karol Markowski.
- Sztum jest bardzo dobrym
przykładem współpracy i partnerstwa z naszą dyrekcją. Nie
tylko zabiega o daną inwestycję, ale też bardzo nam przy
niej pomaga. To powoduje,
że pieniądze na nią znajdują
się w danym roku, a nie za
pięć czy dziesięć lat - rozwijał
wątek dyrektor Marszałek na
późniejszej konferencji praso-

wej. - Ta wyjątkowość polega
na tym, że zamykamy teraz
w Sztumie pewien rozdział.
To, co zaplanowaliśmy i rozpoczęliśmy przed dwudziestu
lat, doprowadzamy do końca.
Będę to zawsze podkreślał,
tak jak zrobiłem to podczas
sesji, że to burmistrz Leszek
Tabor konsekwentnym działaniem i umiejętnościami
doprowadzał do tego, że na
kolejne inwestycje drogowe
znajdowały się środki.
Dyrektor Marszałek wspominał też, że przygotowany przed 20 laty dla Sztumu
program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
zaproponowany przez zespół
Politechniki Gdańskiej, był
wówczas nowatorski, a jego
wprowadzenie
wymagało
przez ówczesny samorząd
dużej odwagi i myślenia wybiegającego w przyszłość.
Kiedy dominowała tendencja, że poszerzano drogi,
w Sztumie zaproponowano
faktyczne zwężenie, poprzez
wybudowanie azylów dla pieszych. Spowolnienie ruchu, a
nie jego przyspieszenie. Dziś
to dość czytelne założenia,
przed laty budziły duże emocje i kontrowersje.
W ramach inwestycji przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic Mickiewicza, Baczyńskiego, Kochanowskiego
na rondo. Jezdnia od poczty
do mostu otrzyma nową na-

wierzchnię. Zostaną przebudowane chodniki na ciągi
pieszo-rowerowe.
Łączna
ich długość to prawie 1600
metrów. Ponadto: zrobiona
zostanie korekta spadków
jezdni, a na niej powstaną
wysepki. Zakończenie wszystkich prac we wrześniu 2017
roku.
- Czekają nas w trakcie
spore utrudnienia, bo droga
krajowa nie tylko obsługuje
ruch tranzytowy, ale i miejski, lokalny - dodaje burmistrz
Leszek Tabor. - Pracujemy
nad tym, aby występujących
niedogodności było możliwie
jak najmniej. Ale korzyści z
inwestycji wynagrodzą to z
nawiązką.
Podczas sesji medalami „Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej”
zostali uhonorowani Robert
Marszałek, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Gdańsku,
Karol Markowski, zastępca dyrektora oraz Józef Sarnowski,
wiceprzewodniczący Sejmiku
Samorządowego Województwa Pomorskiego. Kapituła
nadała je dyrektorom za długoletnią i owocną współpracę z samorządem sztumskim
nad poprawą bezpieczeństwa
na drodze krajowej nr 55, a
Józefowi Sarnowskiemu za
wspieranie inicjatyw Miasta i
Gminy Sztum na forum Sejmiku.

Nasze inwestycje
W PARKU MIESKIM.
Wykonano część kanalizacji deszczowej, chodnik
od strony pasażu wraz z
oświetleniem. Rozpoczęły
się roboty przy remoncie
sceny,
obejmujące
nawierzchnię oraz zadaszenie.
W najbliższym czasie zostanie wykonana nawierzchnia
bitumiczna na ścieżkach i
drogach dojazdowych. Zakończenie robót budowlanych przewidziano na koniec lipca.
NA STADIONIE. Firma z
Dąbrowy Górniczej prowadzi kolejny etap inwestycji
pn. „Modernizacja kompleksu
lekkoatletycznego
na stadionie miejskim w
Sztumie”. Roboty obejmują modernizację płyty boiska (9 maja została zdjęta
murawa) oraz bieżni. Wykonane zostaną urządzenia
sportowe do rozgrywania
zawodów
lekkoatletycznych. W efekcie stadion
będzie przystosowany do
takich dyscyplin jak: rzut
młotem oraz dyskiem, skok
wzwyż, skok o tyczce, skok
w dal i pchnięcie kulą a także konkurencji biegowych i
chodu sportowego.
ULICE OSIEDLOWE. Rozpoczęła się przebudowa
ulic Kwiatowej, Ogrodowej,
Radosnej, Zacisze i Wiejskiej w Sztumie. Wykonawca rozpoczął roboty od tej
ostatniej. Zakres prac obejmuje wykonanie kanalizacji
deszczowej oraz wykonanie nowej nawierzchni z
kostki brukowej betonowej
na chodnikach, wjazdach
i jezdni. Planowana jest
również wymiana opraw
oświetleniowych na energooszczędne
oświetlenie
LED. Zakończenie całości
robót przewiduje się w październiku.
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Program żywnościowy
26 stycznia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie podpisał
porozumienie z Pomorskim
Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża (POO PCK), z siedzibą
w Gdańsku. Porozumienie
ma na celu ustalenie zasad
współpracy przy realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej
2014-2020 - Podprogram
2015
(POPŻ),
współfinansowanym ze środków
Europejskiego
Funduszu
Najbardziej
Potrzebującym (FEAD). Celem FEAD
i PEAD jest zwiększenie
bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących. FEAD stawia
sobie dodatkowe zadanie
- przyczynianie się do włączenia społecznego osób
potrzebujących.
W marcu i kwietniu pracownicy POO PCK wydawali
żywność dla osób najbardziej potrzebujących, którzy otrzymali skierowanie
MGOPS w Sztumie (łącznie
402 skierowania dla 1067
osób, w tym 385 dzieci do
15 roku życia oraz 17 osób
powyżej 65 roku życia).
W ramach POPŻ wspierane są również działania z
myślą o zmniejszeniu wykluczenia społecznego lub
zaradzeniu nadzwyczajnym
sytuacjom społecznym w
sposób bardziej zachęcający do samodzielności.
Każda osoba korzystająca z
pomocy żywnościowej będzie miała możliwość skorzystania z usług pomocowych takich jak: edukacja
nt. właściwego odżywiania,
nauka gotowania, prowadzenia domu, zarządzania
budżetem, itp. 12 lutego
odbyły się pierwsze zajęcia
o następującej tematyce:
jak zdrowo i tanio gotować
i nie marnować jedzenia
oraz jak się odżywiać, aby
być zdrowym.

Stwórzmy nasz program rewitalizacji
Miasto i Gmina Sztum
przystąpiła do sporządzania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Sztum na lata 2016-2022
(LPR).
Ma on na celu wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych
naszego miasta poprzez działania całościowe, integrujące
interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i
lokalnej gospodarki.
Aby przygotowywany dokument odpowiadał potrzebom
mieszkańców, a wynikające z
niego działania i projekty mogły zostać przeprowadzone w
sposób efektywny, niezbędny
jest w nich Państwa udział,
do czego po raz kolejny serdecznie zapraszamy.
Od 14 marca do 10 kwietnia w
ramach I etapu prac nad LPR
przeprowadzono konsultacje
społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowa-

nych i obszarów rewitalizacji
w mieście. Udział w konsultacjach możliwy był w trzech
formach: zgłoszenie uwag
poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego oraz
udział w debacie publicznej i
warsztatach. Uchwała ta została następnie podjęta przez
Radę Miejską w Sztumie na
Sesji w dniu 27 kwietnia.
Kolejnym krokiem były konsultacje społeczne dotyczące
„Diagnozy obszaru rewitalizacji”, która stanowi element
opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Sztum na lata 2016-2022.
Przedmiotowe
konsultacje
trwały do 26 kwietnia, zaś
udział w nich był możliwy poprzez wypełnienie formularza
konsultacyjnego bądź udział
w warsztatach, które przeprowadzono
w Sztumskim Centrum Kultury 26 kwietnia. Celem konsultacji było zebranie opinii
i uwag mieszkańców na temat przygotowanego projek-

tu „Diagnozy obszaru rewitalizacji”, a także rekomendacji
dotyczących projektów czy
przedsięwzięć możliwych do
realizacji na terenie naszego
miasta.
Serdecznie zapraszamy Państwa do aktywnego udziału
w opracowaniu tego niezwykle ważnego dla rozwoju
naszego miasta dokumentu i
śledzenia informacji umieszczanych w prasie lokalnej,
na tablicach ogłoszeń, w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
Sztum (http://bip.sztum.pl)
oraz na stronach www.sztum.
pl i www.mgopssztum.pl w
zakładce „Lokalny Program
Rewitalizacji Miasta Sztum na
lata 2016-2022”.
Dziękujemy za Państwa dotychczasową współpracę i zaangażowanie oraz liczymy na
dalsze.
Wszelkie pytania w sprawie
programu można kierować na
adres e-mail: sylwia.mackiewicz@sztum.pl.

Zagłosuj na PODWÓRKO NIVEA i siłownię NESTLE
Sołtys Piotr Siebert i Rada
Sołecka Barlewic apelują
o wsparcie w konkursie
PODWÓRKO NIVEA:
Drodzy Mieszkańcy, stoimy
przed ogromną szansą, aby
w Barlewicach i Barlewiczkach powstał nowoczesny
plac zabaw. Wytypowana
lokalizacja to centrum wsi.
Głosować można na stronach: www.niwea.pl oraz
www.sztum.pl, www.barlewice.pl. Każdy może głosować tylko raz dziennie. Plac
zabaw powstanie tam, gdzie
zostanie uzbierana największa liczba głosów.
Z kolei w konkursie Nestle Porusza Polskę do
wygrania jest siłownia
zewnętrzna.
Informowaliśmy w poprzednim
biuletynie, że urządzenia
do ćwiczeń sportowych
chcielibyśmy ustawić w

Parku Miejskim nad Jeziorem Barlewickim.
Jak głosować? Wejdź na
stronę: www.nestleporusza.
pl, wejdź w zakładkę - głosowanie, wpisz w polu lokalizacja: pomorskie, Sztum,
oddaj głos. Potwierdzeniem

LOKALIZACJA
SZTUM

oddania głosu jest kliknięcie
na link, który zostanie przesłany na podany przez Państwa adres e-mail.
Oba głosowania potrwają do 30 czerwca.
PAMIĘTAJMY, ŻE GŁOSUJEMY KAŻDEGO DNIA!
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Po pożarze w Polaszkach
Od początku roku na
terenie miasta i gminy
Sztum doszło aż do czterech pożarów budynków
mieszkalnych, w tym
trzech wielorodzinnych.
Najbardziej dramatyczne
wydarzenie miało miejsce w Polaszkach.
15 kwietnia przed południem
spaliło mieszkanie w tzw. pałacu, a w wyniku akcji gaśniczej zostały zalane dwa inne.
W nocy z 16 na 17 kwietnia
doszło do tam kolejnego pożaru, który doprowadził do
spalenia całego budynku.
Wszystkie poszkodowane rodziny zostały objęte natychmiastowym wsparciem burmistrza i działającego w jego
imieniu
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Zapewnione zostało niezwłoczne schronienie wraz
z wyżywieniem dla rodzin,
które wymagały tej formy
pomocy. Ponadto rodziny
otrzymały pomoc finansową, rzeczową oraz w formie
usług psychologa. Część ro-

dzin otrzymała mieszkania
z zasobów komunalnych, w
których gmina podjęła się
przeprowadzenia
niezbędnych remontów. Gdy piszemy
ten tekst, 3 rodziny oczekują
na zakończenie remontu, aby
móc wprowadzić się do przydzielonych im mieszkań.
Burmistrz Leszek Tabor wystąpił do radnych o znaczne
zwiększenie pomocy dla poszkodowanych. Następnego
dnia po sesji Rady Miejskiej,
na której to zatwierdzono,
odbyło się w urzędzie spotkanie z poszkodowanymi rodzinami. Przedstawiono im
program indywidualnej pomocy. Zainteresowani przyjęli
ofertę bez zastrzeżeń.
Dzięki ofiarności ludzi dobrej
woli poszkodowani otrzymali meble, odzież i niezbędne
akcesoria kuchenne. W imieniu rodzin Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztumie składa ofiarodawcom serdeczne podziękowania. Można nadal wpłacać pieniądze na konto

Potyczki
matematyczne
w Banku Spółdzielczym
nr 7483 0900 0000 0000
4220 0000 20 z dopiskiem „Pomoc dla pogorzelców z Polaszek”
Tragedia pogorzelców z Polaszek, o czym trzeba pisać
ze smutkiem, wyzwoliła nie
tylko pozytywną energię i poczucie ludzkiej solidarności.
Część opozycji postanowiła
wykorzystać nieszczęście do
walki politycznej. Próbowano
zakłócać pracę urzędników i
burmistrza. Podważano wiarygodność ich poczynań w
wywiadach, Internecie, wypowiedziach publicznych.
Burmistrz wystąpił m.in. z
wnioskiem, aby Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej (jej
przewodniczącym jest radny z opozycji) skontrolowała
jego działalność oraz podległych mu służb i sprawdziła
podnoszone zarzuty o rzekomo małej pomocy udzielonej
ofiarom pożaru, opieszałości
i zaniechaniach.

Konkurs fotograficzny na 600-lecie miasta

Miasto i Gmina Sztum przypomina o konkursie fotograficznym ogłoszonym z okazji 600-lecia nadania praw
miejskich. Organizator przewiduje nagrody dla autorów
najciekawszych prac oraz

zorganizowanie okolicznościowej wystawy.
Konkurs przeznaczony jest
dla mieszkańców miasta i
gminy Sztum. Każdy uczestnik może dostarczyć do
Urzędu Miasta i Gminy w

terminie od 30 maja do 3
czerwca 2016 roku od 1
do 3 fotografii w każdej z
trzech podanych kategorii:
mieszkańcy Sztumu i Ziemi
Sztumskiej - ich życie 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 prosimy
kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: janusz.
ryszkowski@sztum.pl, bądź
telefonicznie - 55 640 63 83.

We współczesnym, bardzo szybko rozwijającym
się świecie, każda szkoła
pragnie zapewnić swoim uczniom taką wiedzę i
umiejętności, które dałyby
jak najlepszy start w życie.
Szkoła Podstawowa nr 2 w
Sztumie nie po raz pierwszy stawia się na matematykę.
Tradycją szkoły stało się
organizowanie
Powiatowych Konkursów Matematycznych. Zainteresowanie
szkół w powiecie naszym
konkursem jest bardzo wysokie. Nauczyciele z różnych szkół odpowiadają na
kolejne edycje konkursu,
chętnie zgłaszają swoich
małych
matematyków,
przyjeżdżają na konkursy i
sprawdzają ich umiejętności i logiczne myślenie.
23 kwietnia odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas I-III pod
hasłem „Myślę, badam,
rozwiązuję”.
Organizatorem były Renata Skoczyńska, Mariola Lewandowska, Danuta Rozenberg
i Helena Antoniszewska.
Udział wzięli uczniowie
ze Szkół Podstawowych:
Nowa Wieś, Gościszewo,
Dzierzgoń, Czernin, Stary
Dzierzgoń, Bruk, Mikołajki
Pomorskie i Szropy.
Wśród pierwszoklasistów
najlepszy okazał się Kamil
Zatorski (Szropy), drugie
miejsca przypadły Tomaszowi Pakmurowi (Nowa
Wieś) i Tymoteuszowi Olszewskiemu
(Czernin).
Marek Serkowski (Sztum)
i Marcin Kwella (Nowa
Wieś) wygrali wśród drugoklasistów, wyprzedzając
Dominika Możdżyńskiego
(Gościszewo) i Agatę Złotnik (Mikołajki Pom.), laureatów drugich miejsc. Oskar
Lewandowski (Sztum) był
najlepszym trzecioklasistą.
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To było wyjątkowe bieganie
Ponad 1000 uczestników,
w tym 326 w głównej rywalizacji i 77 w marszu
rekreacyjnym nordic walking, zgromadził XXVI
Międzynarodowy
Bieg
Solidarności
rozgrywany w Sztumie 3 maja dla
uczczenia Konstytucji.
Dopisała w tym roku pogoda,
a tłumy kibiców z zorganizowanymi grupami szkolnymi
były na całej trasie. Do bardzo
dobrej organizacji, wysokiego
poziomu sportowego, ofiarności działaczy zdążyliśmy się
już przyzwyczaić.
W biegu głównym wystąpiła prawie setka uczestników
z dopiskiem „Sztum”, w tym
duża grupa biegaczy Lekkoatletycznego Klubu Sportowego
ZANTYR - głównego organizatora imprezy. Na dystansie
10 km zwyciężył Arkadiusz
Gardzielewski (Śląsk Wrocław), drugi był zawodnik gospodarzy Andrzej Rogiewicz,
a trzeci gość z Ukrainy Władimir Timaszow. Na czwartym i
piątym miejscu też zawodnicy
LKS ZANTYR Sztum Michał
Karwiński i Robert Sadowski.
Wśród kobiet triumfowała
Aleksandra Lisowska (AZS Olsztyn), przed Dorotą Pawłowską (Kurzętnik) oraz trójką
zawodniczek gospodarzy: Elżbietą Tuwalską, Małgorzatą
Tuwalską i najlepszą zawodniczką Miasta i Gminy Sztum
oraz Powiatu Sztumskiego
– Magdaleną Bucewką. W
Mistrzostwach Pracowników
Służby Więziennej na drugim
miejscu uplasował się nasz
zawodnik Krzysztof Garbowski. W Mistrzostwach Miasta Gminy Sztum na podium
stanęły w kolejności: Magda
Bucewka, Sara Szymańska
i Karolina Beger. Kolejność
panów: Andrzej Rogiewicz,
Krzysztof Garbowski i Arkadiusz Piróg. Na trasie nie
zabrakło (po dwóch latach
przerwy spowodowanej prze-

Jeden z najpiękniejszych obrazków biegu - najmłodsze dzieci z rodzicami…

wlekłą kontuzją), patrona biegu, burmistrza Leszka Tabora.
Furorę zrobiła drużyna Urzędu
Miasta i Gminy, uczestnicząca
w marszu nordic walking.
Komentarz na
ćwierćwiecze
Dyrektor biegu Ryszard Mazerski, prezes LKS Zantyr, na
internetowej stronie klubu tak
skomentował imprezę, którą
przez 25 lat najpierw prowadził jako spiker i współorganizował z Lechem Wnukowskim, Edwardem Studzińskim
i Włodzimierzem Grekulakiem, a teraz po raz dziesiąty
organizował ze sztabem ludzi
jako dyrektor biegu.
„W moim odczuciu, jak i wielu
uczestników, obserwatorów,
kibiców, mieszkańców Sztumu była to najlepsza impreza.
Oczywiście, że nie wszystkim
się dogodzi, byli i będą malkontenci. Przepraszam za
brakujący baton czy napój.
Niezadowolonych zapraszamy
do współpracy, czy zorganizowania biegu. Dodam, że dyrektor biegu to pięknie brzmi
i dumnie, a ile to jest pracy,
wysiłku, biegania, to wiem
tylko ja, moja żona i zapewne
poprzedni organizatorzy. Ale
warto było!
Bardzo przyjemnie mi jest
zawsze spotkać po latach na
imprezach biegowych, które

prowadzę, moich byłych uczniów, wychowanków, zawodników, czy bliskich znajomych
i przyjaciół. I nie inaczej było
podczas Sztumskiego Biegu 3
Maja.
Spotkania w biegu
Miło było zobaczyć znów biegających po wielu latach moich podopiecznych: Franciszka
Radtkego z Czernina, Leszka
Tabora, Magdę Andzelak-Bielawską (z Malborka - obecnie
Augustów), Leona Trecia (10
kolejnych startów w biegu 3
Maja) i Janusza Nickla - uczniów z SP Stary Targ 1971-73,
biegających Bogdana Cebulę,
Zenka Kaszubowskiego, Andrzeja Babieczkę, Agnieszkę
Nakielną-Stolarów i Michała
Krotowskiego z Malborka,
Arkadiusza Piróga i tych z
młodszego pokolenia - Magdę Bucewkę, Sarę Szymańską, Karolinę Beger, Andrzeja
Rogiewicza. Wymienię i tych,
którzy aktualnie nie startowali: Andrzej Belzyt, Jarosław
Folta czy Bartosz Mazerski.
To tylko cząstka historii. Miło
spotkać biegającego, dobrego
znajomego wielokrotnego mistrza Polski Mirosława Plawgę
z Pasłęka czy Zdzisława Gładkiego, byłego wicewojewodę
elbląskiego, prezesa OZLA.
Spotkałem Norberta Muchę i
Stanisława Wiesbauma z Rit-

terhude, czy Królika ze Szwecji o trzech imionach… Przyjechał zwycięzca z przed lat
Vladimir Timaszom z Ukrainy.
Biegał 82-letni Stanisław Niwiński z Gdańska - to robi wrażenie. Biegał, i to w barwach
ZANTYRA, wiecznie młody,
inicjator i pomysłodawca tej
imprezy Zbigniew Jażdżewski
(drugi pomysłodawca Jerzy
Czaja pomagał przy organizacji i był sędzią – starterem).
I ten niesamowity sztumianin
Zdzisław Tryba, jako jedyny
uczestniczył we wszystkich 26
biegach. Widziałem brata Agnieszki Borowskiej, Grzegorza
- BIEGA DLA BORO. Szkoda,
że inni biegający, blisko związani z Agnieszką nie poczuwają się do tego.
Dziękuje wszystkim za możliwość współpracy z wieloma,
bardzo oddanymi osobami
tej sprawie i za lata spędzone
przy organizacji Sztumskiego
Biegu Solidarności 3 Maja. Za
kilka lat nikt o tym nie będzie
tego pamiętał, tak jak jest
teraz brak materiałów i wyników z pierwszy kilku biegów.
Ale naprawdę było warto!”
Zabrzmiało jak pożegnanie,
prawda? Czy można wyobrazić sobie tę imprezę bez Ryszarda Mazerskiego? Naprawdę można? Dziękujemy za już
i prosimy o jeszcze…
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Jest takie miejsce na ziemi…
Ojczyzna… Cóż słowo to
dziś znaczy? Czy jest reliktem przeszłości, wymysłem
teraźniejszości,
a może obiektem marzeń
przyszłości? Czym zatem
jest ojczyzna?
Na te podstawowe pytania
próbowali odpowiedzieć uczniowie Szkoły Podstawowej nr
2 w Sztumie, realizując wiele
różnorodnych działań w ramach priorytetu wychowawczego „Jesteśmy Polakami”.
Dlaczego właśnie teraz? Na
maj przypada Święto Uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz
rocznica zakończenia II wojny
światowej, więc jak tu nie mówić o ojczyźnie.
Najbarwniejszym
akcentem
była akademia z okazji 225
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Aktorzy w historycznych strojach starali się
oddać nastrój, który panował
wówczas w narodzie. Występ
uświetnił szkolny chór, śpiewając pamiętne słowa „Witaj,
majowa jutrzenko”. Uroczysta
akademia uzmysłowiła uczniom, iż Polska - targana porywami historii, mająca swoje przypływy i odpływy, raz
poddana a raz wolna - mimo
różnych przeciwności losu zawsze wiernie czekała na jakiś
pomyślny podmuch.
Kolejną formę obchodów rocznicowych stanowił XXVI Międzynarodowy Sztumski Bieg
Solidarności 3 Maja, w którym

Akademia z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

byli również widoczni uczniowie „Dwójki”. Jako najmłodsi
wolontariusze z dużym zaangażowaniem włączyli się w
organizację biura zawodów
oraz przygotowanie pakietów
startowych. Bezinteresowna
pomoc i realizacja wspólnego
celu dla małej ojczyzny - czyż
to nie jest przejaw patriotyzmu?
Na konkurs literacki, który polegał na napisaniu wiersza lub
kartki z pamiętnika z elementami opisu krajobrazu, wpłynęło wiele prac – każda z nich
mówiła o Polsce bez patosu,
za to z uczuciem i niezwykłą
wrażliwością. Jury zachwyciły szczególnie prace Adrianny
Białkowskiej, Karoliny Huzarskiej oraz Julii Runo. Miłośnicy
literatury pięknej mieli nato-

miast okazję zmierzyć się w
konkursie recytatorskim, który
stał się dla nich swoistą poetycką wędrówką przez wieki,
pozwalającą zrozumieć - czym
jest ojczyzna? Co znaczy być
wolnym? Komisja konkursowa
doceniła recytację Weroniki
Sokalskiej, Róży Witkowskiej i
Zuzanny Omieczyńskiej, przyznając im pierwsze miejsca w
poszczególnych
kategoriach
wiekowych.
Zwieńczeniem priorytetu „Jesteśmy Polakami” był quiz
podsumowujący.
Uczniowie
klas IV-VI przygotowywali się
do niego przez kilka tygodni klasowe drużyny zapoznawały
się z konkursowymi zagadnieniami i przygotowywały prezentacje na wylosowany temat, np. Chrzest Polski czy 600

lat Sztumu. Rywalizacja przebiegała w miłej konwencji zabawy i dostarczyła emocjonujących przeżyć uczniom. Quiz
był doskonałym przykładem
połączenia nauki z zabawą, co
sprawiło przyjemność uczniom
oraz dało satysfakcję nauczycielom. Do jednego i drugiego
przyczyniły się panie odpowiedzialne za przygotowanie apelu i quizu - Justyna Trymerska
oraz Joanna Szumowska.
Uroczysta akademia, uczestnictwo przedstawicieli samorządu uczniowskiego we mszy
świętej za ojczyznę, złożenie
kwiatów pod Pomnikiem Rodła oraz Głazem Pamięci, Bieg
3 Maja, udział w konkursach
i quizie – wszystko to mówiło,
czym była i czym jest ojczyzna…

Sztumianie w biegu głównym
1- 10: Andrzej Rogiewicz, Krzysztof Garbowski, Arkadiusz Piróg,
Rafał Chętnik, Jan Giembicki, Paweł Oliwiński, Marcin Klonowski,
Szymon Kaźmierczak, Bogdan
Cebula, Michał Kopecki; 11-20:
Jakub Floriański, Krzysztof Spalk,
Szymon Komala, Mirosław Kucharski, Jakub Treć, Sławomir Najda,
Maciej Pluta, Daniel Pietrzyk, Piotr
Kwiatkowski, Magda Bucewka;
21-30: Tomasz Chabowski, Sara
Szymańska, Przemysław Kapszewicz, Łukasz Pyszora, Piotr Żółt-

kiewicz, Piotr Szymański, Jędrzej
Chudzik, Lech Piotrowski, Bartłomiej Sinicki, Sławomir Rozemberg;
31-40: Wojtek Pastewski, Andrzej
Krawiec,
Wojciech
Kamiński,
Krzysztof Lisogórski, Dawid Szot,
Andrzej Zembrzuski, Mateusz Pudlik, Grzegorz Pepliński, Leon Treć,
Mirosław Anaczkowski; 41-50:
Karol Rakowski, Patrycjusz Skrzypski, Marek Dobrzyński, Marcin Gałązka, Antoni Fila, Mieczysław Dobreńko, Rafał Lizinczyk, Franciszek
Radtke, Paweł Treć, Marcin Kwiat-

kowski; 51-60: Piotr Lewandowski, Jakub Kuźbida, Karolina Beger,
Marcin Janowski, Piotr Dmitrzak,
Leszek Tabor, Jacek Manteuffel,
Jacek Dominik, Natalia Ruchlewicz, Agnieszka Oliwińska; 6170: Mirosław Jurewicz, Grzegorz
Kwiatkowski, Andrzej Babieczko,
Tomasz Dudziński, Szymon Mazurkiewicz, Tomasz Rychlewski, Janusz Nickiel, Andrzej Ludwik, Marcin Przypek, Sebastian Michoński;
71-80: Piotr Czarnecki, Dawid
Sobolewski, Grzegorz Śliwiński,

Krzysztofa Parafiniuk, Adam Szpalerski, Zdzisław Tryba, Barbara
Belzyt, Martyna Luterek, Mariusz
Witczak, Dagmara Kusztal; 8190: Tomasz Szymański, Mateusz
Kaźmierczak, Grzegorz Borowski,
Krystyna Nickiel, Anna Woroniuk,
Piotr Napiwodzki, Mariola Olszewska, Tomasz Kwiatkowski, Dariusz
Koman, Wojciech Olszewski; 9196: Urszula Ruchlewicz, Dariusz
Przybylski, Mirosław Podolski,
Agata Olszewska, Katarzyna Kaźmierczak, Wiesław Kaźmierczak;
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Postolin - wieś z bogatą przeszłością

Postolińska orkiestra. W pierwszym rzędzie stoją od lewej: Zygmunt Steiniger, Edward Dolata, Alfons Steiniger i Bronisław Bielski.
Drugi rząd: Bernard Frank i Jan Barra, Trzeci: Paweł Szpruda, Horst Hahn, Antoni Ścisłowski, Wojciech Smoliński, Paweł Bieler.

10 lipca na uroczysty
odpust Matki Boskiej
Szkaplerznej
przybędzie do Postolina biskup
elbląski Jacek Jezierski.
W tym roku wieś obchodzi 800-lecie powstania
katolickiej parafii założonej przez biskupa
Chrystiana. Przybliżamy jej historię piórem
Andrzeja Lubińskiego,
znawcy i popularyzatora regionalnych dziejów.
Do momentu nadania wsi
lokacji przez Krzyżaków na
prawie chełmińskim, co nastąpiło 9 marca 1295 roku,
wieś rządziła się prawem
pruskim. Wieś miała 60
włók ziemi, z czego proboszcz otrzymał 8 włók. Na
przełomie XIV- XV wieku,
posiadając prawo targowe,
przekształcała się w miasteczko, jednak ten proces
został zahamowany nadaniem przywileju lokacyjnego Sztumowi 23 września
1416 roku.
Od drugiego pokoju toruńskiego (1466) do rozbiorów
Postolin wchodził w skład
starostwa dzierzgońskiego.
Od XIII-XVI wieku należał

do diecezji pomezańskiej,
następne wieki to przynależność do diecezji chełmińskiej, od 1821 roku do
diecezji warmińskiej, a od
1992 roku do elbląskiej.
W XVII wieku do parafii należało 15 wsi: Michorowo,
Cygusy, Polaszki, Mirany,
Sadłuki, Kołoząb, Dąbrówka, Wilczewo, Bągarczyk,
Pierzchowice, Watkowice
Wielkie i Duże, Nowa Wieś,
Pietrzwałd.
Przysięgi powstańców
Sporo wiadomości do dziejów parafii postolińskiej
znajduje się w aktach
wizytacyjnych
biskupów
chełmińskich.
Natomiast
w archiwum parafialnym
znajdowały się ciekawe
dokumenty związane z żołnierzami powstania listopadowego, którzy w liczbie 11
wiarusów osiedlili w 1831
roku. Po kilku latach chcieli
zakładać rodziny, dlatego
przed duchownymi składali
przysięgę, że są stanu wolnego i nie pozostawili żon
w starym kraju - Królestwie
Polskim.
Szerokim echem w prasie
polskiej odbił się wiec zorganizowany w Postolinie 3
grudnia 1848 roku. Zało-

żona została wówczas Liga
Polska, do której przystąpiło 300 osób. Do zebranych
przemówił wikary ze Starego Targu Adolf Franciszek
Namszanowski, późniejszy
biskup polowy w armii pruskiej, wyjaśniając, że zawiązująca się Liga Polska
będzie bronić interesów
ludności polskiej.
W 1862 roku Józefina Łyskowska, jej mąż Teodor,
Antoni Chrzanowski po
mszy zaintonowali pieśń
„Boże coś Polskę”. Za to zostali oskarżeni przed sądem
w Sztumie przez proboszcza Franciszka Pawłowskiego, bo pieśń miała godzić
w państwo pruskie. Pozwani zostali ukarani grzywną.
Praca organiczna
W połowie listopada tego
roku powstało w Postolinie Kółko Rolnicze, do którego wstąpiło 4 ziemian i
20 włościan. 20 stycznia
1863 roku powstało Towarzystwo Rolnicze. Językiem obrad był polski,
co świadczy o narodowym
charakterze. W skład zarządu weszli: Ignacy Donimirski z Cygus, Plecyng

z Dąbrówki, Wawrowski ze
Szpitalnej Wsi, Teodor Łyskowski z Wilczewa, Teodor
Nejmann.
W roku 1865 padła propozycja utworzenia przy Towarzystwie Rolniczym Kasy
Pożyczkowej, ale ostatecznie powstała w Pierzchowicach dwa lata później.
W roku 1888 odbywały się
wybory do sejmu niemieckiego. Mężem zaufania
środowisk polskich na powiat sztumski został Karol Sampławski z Wielkich
Ramz. Na zebranie w Postolinie przybyło 100 osób.
Przewodniczącym zebrania
był Józef Donimirski z Cygus, sekretarzem zarządca
majątku Montki Tychewicz.
W grudniu 1889 zmarł
proboszcz postoliński Jan
Witkowski zapisał w testamencie 24 tys. marek na
budowę kościoła w Ryjewie.
Katolicka i polska
Na początku XX wieku
przeprowadzony
został
spis powszechny. Wynikało z niego, że w Postolinie
żyło 670 mieszkańców, w
zdecydowanej
większości katolików, 24 ewangelików, 2 Żydów. Kolejny
spis z 1920 roku wykazał
niewielki wzrost mieszkańców, wśród których było
636 Polaków i 40 Niemców. Od zakończenia I wojny do lipca 1920 roku nie
było wiadomo, do jakiego
państwa będzie należała
Ziemia Sztumska. Miało o
tym przesądzić głosowanie.
Strona niemiecka i polska
prowadziła aktywną działalność propagandową, by
uzyskać korzystny wynik.
Mimo że w Postolinie za
Polską padło 285 głosów, a
za Niemcami 190, wieś weszła w skład państwa niemieckiego.
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Miasto i Gmina Sztum, Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Sztumie,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej
zapraszają 3 czerwca o godz. 10 do Sali Czekoladowej Sztumskiego Centrum Kultury
na konferencję popularnonaukową

„600-lecie miasta i parafii św. Anny w Sztumie”
Program:
10.00 otwarcie konferencji - Leszek Tabor, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum i ks. Andrzej Starczewski, proboszcz Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Sztumie
10.10 dr Adam Chęć (Muzeum Zamkowe w Malborku) - Sztum - zamek i miasto w XIII-XV wieku
10.30 dr Radosław Biskup (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Parafia Sztum a krzyżackie biskupstwo pomezańskie w średniowieczu
10.30 dr Wojciech Szramowski (Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Kościół św. Ducha w
Sztumie
10.50 dr Adam Kromer (Gdańsk) - Rozwój historii herbu i flagi Sztum
11.10 przerwa kawowa
11.30 ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski (Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie) - Wyposażenie kościoła św. Anny
11.50 ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - Duchowieństwo
parafialne kościoła św. Anny w czasach nowożytnych
12.00 mgr Danuta Thiel Melerska (Nadbrzeże) - Krótka historia sierocińca w Sztumie
12.20 mgr Andrzej Lubiński (Sztum) - Towarzystwo św. Kingi w Sztumie w okresie międzywojennym
12.50 ks. prof. dr hab. Marek Karczewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) - Dialekt sztumski - nasze wspólne
dziedzictwo
13.10 dyskusja
14.00 Podsumowanie konferencji

Po powstaniu Związku Polaków w Niemczech w Postolinie aktywnie działały
także inne polskie organizacje - Kółko Rolnicze,
Towarzystwo św. Kingi, Towarzystwo Młodzieży. Od
1929 roku polska szkoła,
w której nauczali Jan Boenigk, Leon Malczewski i
Florian Wichłacz. Wcześniej, bo od 1920 roku była
polska ochronka (przedszkole), którą kierowała
do czasu aresztowania 25
sierpnia 1939 roku Anna
Piotrowska-Radtkowa. Po
zakończeniu II wojny światowej ponownie kierowała
przedszkolem,
do czasu
przejścia na emeryturę.
Polska tu przyszła
Postolin włączony został
do Polski w 1945 roku.
Zmieniono niemieckie nazewnictwo ulic na polskie.
Markt Platz przemianowany został na Kazimierza
Jagiellończyka, Linden Al-

lee na Jana Sobieskiego,
Sthumerstrasse na Stefana
Batorego,
Wasserstrasse na Zygmunta Starego,
Kirchenstrasse na Królowej Jadwigi, Mittelstrasse
na Hetmana Zamojskiego,
Holwegstrasse na Hetmana
Żółkiewskiego, Bergstrasse
na Ignacego Paderewskiego, Muhlenweg na gen.
Hallera, Trifte na Józefa
Zblewskiego. Sołtysem od
1945 roku był Piotr Jackiewicz.
Ważną
rolę
odgrywała
szkoła polska, która przejęła budynki po dawnej
niemieckiej.
Prowadziła
działalność oświatową i
kulturalną. Dla dorosłych
zorganizowane były kursy repolonizacyjne, prowadzone przez pierwsze
cztery lata od zakończenia wojny. Pierwszym kierownikiem szkoły został
Franciszek Leśniewski, od
września 1945 roku Flo-

rian Wichłacz, do momentu, gdy został wybrany w
styczniu 1957 roku posłem
z Ziemi Gdańskiej. W szkole pracowało dwoje mieszkańców wsi, absolwentów
Liceum
Pedagogicznego
- Gerard Pawelczak i Ruta
Donajska. Przez kilka lat
matematyki, fizyki, chemii
uczyła Inga Murawska.
Proboszczem postolińskim
był ks. Paweł Mateblowski.
Po jego śmierci (1952) ks.
Franciszek Przeperski, do
momentu wyjazdu do Niemiec Zachodnich. Od 1958
do 1968 roku ks. Mieczysław Wegnerowski. Dużym
wydarzeniem w dziejach
parafii było wyświęcenie
w 1962 roku przez biskupa
Józefa Drzazgę Eugeniusza
Izdepskiego pochodzącego
z Miran.
Ks. Wegnerowski był założycielem parafialnej orkiestry dętej. Na zdjęciu
w kronice parafialnej są:

Zygmunt Steiniger, Alfons
Steiniger, Wojciech Smoliński, Paweł Szpruda, Paweł
Bieler, Antoni Scisłowski,
Bernard Frank, Edward
Dolata, Bronisław Bielski.
Oprócz orkiestry składającej się z dorosłych działała
również młodzieżowa. Grali w niej Sławomir Mirecki,
Józef Kalinowski, Bronisław
Bielski, Edward Dolata, Joachim Broda.
Gdy po roku 1970 wielu mieszkańców Postolina
wyjeżdżało do Niemiec, orkiestra po niedzielnej mszy
grała im pożegnalne melodie. Płaczom końca nie
było.
Ważną rolę w życiu mieszkańców odgrywał sport.
Klub Błyskawica posiadał
sekcje nie tylko piłki nożnej, ale i podnoszenia ciężarów oraz tenisa stołowego.
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Młodzi mówią: Nie dla dopalaczy

Nagrodzeni w konkursie na spot filmowy na scenie Kino-Teatru Powiśle. Może to będzie przepustka do wielkiej kariery?

W Kino-Teatrze Powiśle
podsumowano
projekt
pn. „Wolny od uzależnień.
Stop dopalaczom”.
Akcja ma na celu pokazanie tragicznych skutków, jakie niesie ze sobą zażywanie
narkotyków - dopalaczy. Burmistrz Leszek Tabor i Mirosław
Siedler, dyrektor Teatru im.
Aleksandra Sewruka w Elblągu, przekonywali zgromadzoną młodzież do świadomego
kreowania swojej przyszłości

bez trucizny, jaką są dopalacze.
Elbląscy aktorzy zaprezentowali spektakl „My dzieci
z dworca ZOO”. Wręczono
również nagrody w konkursie
na najlepszy spot ukazujący
zgubne skutki zażywania dopalaczy. Zgłoszono 28 filmów
wykonanych przez 112 uczniów sztumskiego i czernińskiego gimnazjum.
Nagrody otrzymały zespoły:
Narkomówki, w skład którego

wchodzą: Maja Mucha, Urszula Obołończyk, Dominika
Dura, Iga Hoppe i Aleksandra
Gmitruk - tytuł nagrodzonego
spotu: „Przez narkotyki, zmiany zachodzą w całym życiu”;
Minionek (Patrycja Bełkowska,
Patrycja Sobolewska, Wiktoria
Kerepin, Magda Ryba i Julia
Cacała) – spot „Minione” i
Paulina Ścisłowska - „Dbaj o
życie bez narkotyków”.
Wyróżnienia: Karolina Homa „Historia Tomka”, Maja Cebula

- „Smutna historia”, i zespół
„Mówię Nie” – I B Gimnazjum
w Czerninie (Kacper Laskowski, Maciej Steiniger, Katarzyna Żołędowska, Jagoda
Szczuplińska) - „Kiedy mówię
NIE”.
Zwycięzcom gratulujemy.
Projekt był realizowany w roku
szkolnym 2015/2016 dla społeczności gimnazjalnej gminy
Sztum pod patronatem Leszka Tabora, Burmistrza Miasta i
Gminy Sztum.

Konferencja nie tylko dla rodziców
Realizując
w
sztumskiej
„Dwójce” plan programu
profilaktycznego „Szkoła rodzicom”, zmierzono się z tematem „Rola autorytetu w
wychowaniu dziecka”.
Prelegentem była Renata
Wolińska, która gościła już w
szkole wielokrotnie. Jako wybitny specjalista i praktyk zawsze w ciekawy i inspirujący
sposób dzieliła się doświadczeniem oraz poświęcała swój
czas na indywidualne rozmowy z rodzicami. Tak było i tym
razem.
Przekazywanie i kształtowanie wartości następuje przede
wszystkim za pośrednictwem
rodziny, jednakże wpływ na
nią mają także zasady i normy głoszone przez rówieśni-

ków czy też różnego rodzaju
instytucje funkcjonujące w
społeczeństwie. Dlatego ważne jest, aby wartości ukształtowane w rodzinie były na tyle
silne, by nie poddawały się
negatywnym wpływom otoczenia. Autorytet i wychowanie są zatem zjawiskiem równoważnym.
Istotne więc jest, aby wszelkie
działania rodzicielskie były podejmowane z poszanowaniem
wolności i godności osobistej
dziecka, w przyjaznej dziecku atmosferze rodzinnej nakierowanej na zaspokojenie
jego emocjonalnych potrzeb,
zwłaszcza potrzeby miłości,
bezpieczeństwa i akceptacji.
To rodzice mogą i powinni
nauczyć dziecko nawiązywać

kontakty społeczne z rówieśnikami, pozwolić na posiadanie kolegów, przyjaciół, a
także nauczyć podstawowych
zasad współdziałania, rozwiązywania konfliktów. Należy
wspierać rozwój takich cech u
dziecka, jak wiara we własne
możliwości, samodzielne podejmowanie decyzji, umiejętność radzenia sobie w różnych
sytuacjach czy korzystania z
pomocy innych, a więc takich
cech, które w przyszłości pozwolą na swobodne funkcjonowanie w otaczającym środowisku.
Podczas spotkania każdy z
obecnych mógł dokonać refleksji, czy nie przyjmuje postawy nadopiekuńczej, gdyż
opóźnia ona proces socjali-

zacji dziecka ani też postawy
zbyt wymagającej, ponieważ
może ona w konsekwencji doprowadzić do braku wiary u
dziecka we własne siły, rodzić
frustrację i doprowadzić do
zaniżonej samooceny własnej
wartości.
Spotkanie zakończył Sławomir
Wiechowski, ukazując jak potężnym, a czasami bezwzględnym narzędziem w ręku dziecka jest Internet (korzystanie
z portali społecznościowych) i
jakie niesie zagrożenia.
Warto, aby szersze grono rodziców zechciało korzystać
z pomocy specjalistów praktyków. Czas poświecony dla
dobra dziecka, to inwestycja
w wychowanie młodego człowieka.
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Jak Kubuś Puchatek świętował Dzień Ziemi
22
kwietnia
wszystkie grupy przedszkolne
włączyły się w obchody
Światowego Dnia Ziemi.
Przygotowania w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w
Sztumie były intensywne. W
holu przedszkola wystawa
plakatów i haseł ekologicznych ,,Dbam o naszą planetę”. Na zajęciach w grupach poruszane były tematy
związane z ekologią. Dzieci
uczyły się, jak segregować
śmieci, oceniały zachowania
ludzi, robiły z materiałów
odpadowych ludziki oraz instrumenty. Podczas burzy
mózgów zastanawiały się
nad problemem zanieczyszczenia środowiska oraz nad
sposobami pomocy przyrodzie.
22 kwietnia brać przedszkolna przyszła do przedszkola
ubrana na zielono, na znak
tego, że chce, aby nasza

Krótko
Posprzątali
Z inicjatywy Zbigniewa
Zwolenkiewicza, radnego
powiatowego, 4 kwietnia uczniowie pierwszych
klas
gimnazjalnych
z
Czernina
porządkowali
teren tzw. lasu czernińskiego. Efektem akcji
było zebranie znacznej
ilości śmieci.
Festiwal gier
4 kwietnia członkowie
Klubu Gier Planszowych
Pionkolandia
uczestniczyli w Ogólnopolskim
Festiwalu Gier dla Zrównoważonego
Rozwoju,
który zorganizowano w
Warszawie. Podczas imprezy
zaprezentowano
ciekawe gry edukacyjne,
które można wykorzystać
podczas lekcji.

Przedszkolaki radośnie manifestowały swoją solidarność z Matką Ziemią, czystą i zieloną

planeta pozostała czysta i
zielona. Podczas wspólnego
spotkania dzieci wysłuchały
listu od Matki Ziemi, obejrzały prezentację multimedialną
,,Prośby Ziemi” i bajkę ekologiczną ,,Rady na odpady”.

Następnie dyskutowały o
sposobach dbania o naszą
planetę Ziemię i rozwiązywały mini quiz ekologiczny.
Punktem
kulminacyjnym
spotkania było zasadzenie
w ogrodzie przedszkolnym

krzewów. Odbył się również w tym dniu uroczysty
przemarsz ulicami miasta z
transparentami,
zielonymi
balonami i hasłami ekologicznymi, kończący zaplanowaną akcję.

Segregujmy odpady
W 2015 roku z terenu
miasta i gminy Sztum
odebrano i poddano zagospodarowaniu 3 947
ton odpadów z czego
40,1 proc. stanowiły odpady
niesegregowane.
Jednak dzięki sprawnemu
poddawaniu przetwarzaniu i zagospodarowaniu
w Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych w Gilwie
Małej - pow. kwidzyński
(tam kierowany jest cały
strumień zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych z terenu miasta
i gminy Sztum), udało się
osiągnąć gminie wymagane poziomy zagospodarowania odpadów.
A. - poziom masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji
przekazywanych do składowania wyniósł 5,5 proc.

(wg stosownego rozporządzenia nie może być
wyższy niż 50 proc. w
roku 2015);
B. - poziom recyklingu
papieru, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 31,4
proc. (nie może być niższy
niż 16 proc. w roku 2015);
C. - poziom recyklingu
odpadów innych niż niebezpieczne, tj. odpadów
budowlanych
i rozbiórkowych, wyniósł
98,2 proc. (nie może być
niższy niż 40 proc. w roku
2015).
Pomimo dobrych wyników, odbierające odpady komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w
Sztumie, zwróciło się do
nas z informacją o coraz
częstszym
stwierdzaniu
nieodpowiedniego
gromadzenia odpadów przez

mieszkańców.
Dlatego też zwracamy
się do Państwa z apelem
o przykładanie należytej
uwagi i staranności do
sposobu gromadzenia i
przekazywania odpadów
komunalnych, co - oprócz
umożliwienia
osiągania
odpowiednio
wysokich
poziomów recyklingu odpadów - związane jest
również przestrzeganiem
obowiązującego
prawa
miejscowego.
Więcej o odpadach komunalnych
znajdziecie
Państwo w „Analizie stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie
Miasta i Gminy Sztum za
2015 rok” zamieszczonej
na stronie internetowej
www.sztum.pl. Dla przypomnienia, jak segregować odpady zamieszczamy tabelę na str. 10.
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Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki oznaczonej nr 18/30 położonej w Sztumie
przy ul. Żeromskiego z przeznaczeniem pod zabudowę
o funkcji przemysłowej i usługowej

w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
działki oznaczonej nr 596 położonej w Sztumie przy ul.
Kasztelańskiej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
osobie, która wygra przetarg

Opis i położenie nieruchomości: działka nr 18/30 o pow.
2586 m2 położona w Sztumie przy ul. Żeromskiego;
Nr księgi wieczystej: GD2I/00002278/5;
Cena wywoławcza: 103 440,00 zł netto;
Podstawa sprzedaży: Uchwała Nr XIX.152.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 02.03. 2016 r.
Sprzedaż podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t. j. z
2011 r. Dz. U. nr 177 poz. 1054 ze zm.);
Sposób zbycia: w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.
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.
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.

Opis i położenie nieruchomości: działka nr 596 o pow. 61
m2 położona w Sztumie przy ul. Kasztelańskiej;
Nr księgi wieczystej: GD2I/00010779/6;
Cena wywoławcza: 4 880,00 zł netto;
Podstawa sprzedaży: Uchwała Nr XIX.153.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 02.03. 2016 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 przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych
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.
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 26.04.2016 r.

Sztum, dnia 26.04.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy, w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych mieszczących się w
budynku przy ul. Reja nr 1 w Sztumie
Opis i położenie nieruchomości:
1. Lokal użytkowy nr 1 o pow. 10,52 m2 w budynku przy ul.
Reja nr 1 w Sztumie, z udziałem 0,024 do działki nr 453/3 o pow.
650 m2 opisanej w KW GD2I/00022115/1
Cena sprzedaży lokalu z udziałem do gruntu wynosi
6420,00 zł
2. Lokal użytkowy nr 2 o pow. 8,87 m2 w budynku przy ul.
Reja nr 1 w Sztumie, z udziałem 0,020 do działki nr 453/3 o pow.
650 m2 opisanej w KW GD2I/00022115/1
Cena sprzedaży lokalu z udziałem do gruntu wynosi
5345,00 zł
Sposób zbycia: w drodze pierwszeństwa nabycia na rzecz na-

jemcy;.
Podstawa sprzedaży: Uchwała nr XIX.155.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 02 marca 2016 r.
Warunki płatności: przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Sztum, BS Sztum nr: 74 8309 0000 0000 0042 2000
0020;
Dodatkowe koszty: nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy
notarialnej i wypisów do księgi wieczystej oraz przygotowania do
sprzedaży.
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 26.04.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony (regulacja na rzecz dotychczasowych
dzierżawców) na podstawie Uchwały nr XXII.169.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27.04.2016 roku
Część działki nr 214/4 obr. Koniecwałd gm. Sztum, część działki 93/2 obr. Piekło gm. Sztum, część działki 350 oraz część
działki 386/5 obr. II m. Sztum, część działki 53/3 obr. IV m. Sztum. 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. 055-640-63-72.
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Samorząd dzieciom - nie tylko cukierek od święta
Z długiej listy działań, jakimi sztumski samorząd wspiera dzieci i
młodzież, często nad to,
co wynika z ustawowego
obowiązku, prezentujemy
Czytelnikom tylko
niektóre przykłady.
Zacznijmy od przedszkoli
i szkół, gdzie są realizowane
dodatkowe zajęcia i warsztaty. W 2015 roku w ramach „Sztumskiej Akademia
Umiejętności” zrealizowano
6825 godzin zajęć dla 875
uczniów: uzdolnionych oraz
tych, którym potrzebne są
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, itd.
Powstały 4 Szkolne Ośrodki Karier, zakupione zostały
dla nich pomoce dydaktyczne (laptopy, ekrany projekcyjne, projektory multimedialne). Całkowita wartość
projektu to ponad 500 tys.
zł. W ramach projektu „Mały
człowiek - wielkie możliwości” od 2012 roku do 2015
roku działały dwa w pełni
wyposażone oddziały przedszkolne w Postolinie i Piekle.
„Mali odkrywcy przyrody”
to projekt, który objął 70
przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 1 w
Sztumie, które wzięły udział
w dodatkowych zajęciach
przyrodniczo-ekologicznych.
Corocznie
przyznawane
są stypendia Burmistrza
dla uczniów, którzy uzyskali szczególne osiągnięcia w
nauce. W ubiegłym roku
przyznano: 7 stypendiów dla
najlepszych
absolwentów
gimnazjów (łączna kwota
3500 zł), 25 stypendiów dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na łączną
kwotę 21400 zł. Gmina jest
również partnerem Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie
Sztumskim.
Wymiany międzyszkolne.
Polsko-Niemiecka
Wymia-

na Młodzieży. 15 uczniów z
gimnazjum w Sztumie i w
Czerninie gościło w Ośrodku
Spotkań Młodzieży Golm w
Kamminke (Niemcy). Erazmus + - Technologia dla życia - projekt trwa od września 2014 r. do czerwca 2016
r. i polega na współpracy
szkół podstawowych z Grecji, Włoszech, Szwecji, Polski, Słowacji i Turcji. Stronę
polską reprezentuje Szkoła
Podstawowa nr 2 w Sztumie.
Kuźnia obywatelska
IV kadencję działa Młodzieżowa Rada Gminy Sztum,
składająca się z 15 radnych,
uczniów gimnazjów sztumskiego i czernińskiego. W
październiku ubiegłego roku
odbyły się w tych szkołach
wybory. Młodzi radni inicjują wiele własnych akcji np.:
„Bezpieczne wakacje”. Wzięli
również udział w I Kongresie
Młodzieżowych Rad Pomorza
w Gdańsku i Paradzie Schumana w Warszawie.
Projekt „Nie daj się oszukać - sprawdź paragon” - to
zajęcia skierowane do uczniów klas szóstych. Są organizowane w siedzibie Urzędu
Skarbowego w Malborku.
Dzieci poznały obowiązki
obywatelskie wypływające z
konstytucji RP, w tym płacenia podatków.
Program „Na własne konto” miał na celu uzupełnienie
wiedzy ekonomicznej uczniów o znajomość instytucji
finansowych i ich oferty a
także finansów osobistych i
rodziny.
Nasiąkać kulturalnie
Głównym
realizatorem
działań kulturalnych dla
dzieci jest Sztumskie Centrum Kultury, realizujące
takie projekty jak: imprezy
karnawałowe i festyny, warsztaty podczas ferii zimo-

wych, turniej recytatorski
„Złote Usta”, podsumowanie roku artystycznego grup
warsztatowych, turniej piłki
nożnej drużyn podwórkowych, przeglądy zespołów
artystycznych, spektakle dla
dzieci. W ciągu roku szkolnego prowadzone są warsztaty
artystyczne. Pracownicy SCK
prowadzą również zajęcia w
świetlicach wiejskich.
Dodatkowo w 2015 roku
Miasto i Gmina zleciła realizację działań skierowanych
do dzieci: kolonię zuchową i
obóz harcerski dla 40 uczestników.
Place zabaw i tereny
rekreacyjne
W roku 2015 w ramach
inwestycji Budżetu Obywatelskiego Gmina sfinansowała powstanie dwóch placów
zabaw - przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie oraz w
Czerninie za łączną kwotę
ok. 130.000 zł. Doposażono
również boisko sportowe w
Postolinie, a inne, przy szkole w Nowej Wsi, wzbogaciło
się o nową nawierzchnię.
W centrum Białej Góry
powstał teren rekreacyjny z
urządzeniami zabawowymi
i urządzeniami siłowni zewnętrznej. Wartość zadania
to ponad 106 tys. zł.
W tym roku samorząd rozpoczyna rozbudowę ścieżki
pieszo-rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego. W ramach inwestycji powstanie
ścieżka edukacyjna z grami
edukacyjnymi, tablicami z
informacjami przyrodniczymi, z elementami małej architektury - ławki z siedziskami, parkingi rowerowe,
która ma zachęcać dzieci i
młodzież do aktywnego spędzania czasu.
Na sportowo
W ubiegłym roku Miasto

i Gmina przekazała klubom
sportowym (Olimpia Sztum,
Zantyr
Sztum,
Victoria
Sztum, Lider Sztum, Sokolik Czernin, Klub Sportowy
Czernin, Błyskawica Postolin, Ruch Gościszewo) 264
831,64 zł. Realizowane przez
nie zadania zapewniają dzieciom i młodzieży korzystanie
z takich aktywności jak: piłka nożna, kajakarstwo, smocze łodzie, lekkoatletyka,
kolarstwo, tenis stołowy i
ziemny, unihokej. Trenujący
w klubach sportowych mają
również możliwość udziału
w zawodach oraz wyjazdach
kondycyjnych.
Najlepszym zawodnikom
za wybitne wyniki sportowe
przyznawane jest Stypendium Burmistrza. W roku
2015 przyznano stypendia
sportowe 3 lekkoatletom i 9
kajakarzom na łączną kwotę
26 950 zł.
W
ramach
projektu
„Umiem pływać” przeprowadzono dla 55 uczniów klas
drugich i trzecich bezpłatne
zajęcia z nauki pływania na
basenie w Kwidzynie.
Wolni od uzależnień
W trosce o zdrowie młodych mieszkańców samorząd
realizuje wiele ciekawych
akcji i przedsięwzięć. Najważniejsze zrealizowane to
projekt „WOLNY OD UZALEŻNIEŃ. STOP DOPALACZOM”,
realizowany w gimnazjum
w Sztumie i Czerninie. Młodzież brała udział w cyklu zajęć, warsztatów i konkursie
na spot filmowy, promujący
zdrowy styl życia wolny od
używek, a rodzice w spotkaniach profilaktyczno-informacyjnych.
W ubiegłym roku Sztum został gospodarzem II Pomorskiego Przystanku PaT - akcji
artystyczno-profilaktycznej,
na którą przybyło ponad 250
uczestników z całej Polski.
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