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Marzenia się spełniają, ale nie same...

We wrześniu zakończył się projekt, w ramach którego przy Jeziorze Sztumskim powstała ścieżka pieszo-rowerowa
i infrastruktura towarzysząca (m.in. tablice informacji przyrodniczej, budki lęgowe dla ptaków, wyspy pływające na
jeziorze). – To także spełnienie moich marzeń z dzieciństwa – mówi burmistrz Leszek Tabor. 		
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W numerze m.in.:
Korty tenisowe z boiskiem
dofinansowane

Stowarzyszenia ożywiają
przestrzeń miasta

Dni Ziemi Sztumskiej – udane
urodziny
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Tak obchodziliśmy
urodziny naszego miasta

Młodzież z kluczami od bram miasta.

Czas na urodzinowy tort. Porcje były spore, nie zabrakło dla nikogo…

Remont „krajówki” nie przeszkodził paradzie motocyklistów.

Rondo Powiśla - propozycja Zbigniewa Ludwikowskiego zwyciężyła w konkursie na nazwę ronda.

Świętowanie… przy planszy.

Zaśpiewać razem z Dodą - po prostu bezcenne…

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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Przebudowa kortów tenisowych i boiska treningowego
Kolejna dobra wiadomość
dla miłośników sportu
i rekreacji: sztumski samorząd pozyskał środki
z Ministerstwa Sportu
i Turystyki na przebudowę
boiska treningowego oraz
kortów tenisowych przy
Stadionie Miejskim.
Zaplanowana na przyszły
rok inwestycja jest trzecim
etapem wieńczącym rozbudowę znajdującego się
w tej części miasta kompleksu
sportowego. Przypomnijmy:
w pierwszym etapie modernizacji stadionu przeprowadzonej w latach 2014-2015 wybudowano budynek zaplecza
sanitarno-szatniowego z dofinansowaniem z ministerialnego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości
1 mln złotych. Do kolejnego
etapu polegającego na modernizacji całego kompleksu
lekkoatletycznego i płyty boiska, realizowanego w latach
2016-2017 pozyskano kolejne
1,3 mln zł.
– Starania o dofinansowanie nie były łatwe - informuje Ewa Ruczyńska,
kierownik Referatu Rozwoju
Lokalnego. - W lutym tego
roku złożyliśmy wniosek do
Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej 2017,
został on jednak zaopiniowany negatywnie. Zaczęło
się poszukiwanie innego źródła dofinansowania. Trafiliśmy na „Pilotażowy program
modernizacji infrastruktury
sportowej - Mały Klub”. Termin naboru wniosków był
bardzo krótki, ale zdążyliśmy.
Tym razem zespół ekspertów oceniających wnioski
rozpatrzył go pozytywnie.
Ministerialne dofinansowanie pochodzące ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej to połowa kosztów inwestycji i wynosi 783
500 zł.
W ramach obecnej prze-

W przyszłym roku kompleks Stadionu Miejskiego wzbogaci się o zmodernizowane korty i boisko treningowe.

budowy planuje się wymianę nawierzchni boiska
treningowego i kortów tenisowych, ogrodzenia obu
obiektów, wykonania elementów zagospodarowania
takich jak trybuny, ławeczki,
piłkochwyty oraz wybudowanie drogi dojazdowej
i parkingów. Planuje się, że
boisko będzie wyposażone
w nawierzchnię ze sztucznej trawy - umożliwiającej korzystanie z obiektu
przez większą część roku,
nawierzchnia kortów natomiast, ma zostać wykonana

z tzw. mączki ceglanej jako
najmniej urazogennej spośród nawierzchni obecnie
stosowanych.
W trakcie przygotowywania dokumentacji budowlanej na tą inwestycję
była ona konsultowana
z przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń, zainteresowanych korzystaniem
z tej infrastruktury. Założeniem programu jest bowiem modernizacja infrastruktury sportowej, która
ma być bodźcem do rozwoju klubów sportowych.

Planowaną inwestycją zainteresowane są zarówno lokalne kluby sportowe, szkoły oraz wszyscy pozostali
mieszkańcy,
uprawiający
sport we własnym zakresie,
ponieważ po przebudowie
obiekty mają mieć charakter
ogólnodostępny.
Obecnie trwają prace
związane z przygotowaniem postępowania przetargowego, który zakończy
wyłonienie
wykonawcy
prac budowlanych. Realizacja inwestycji jest zaplanowana na 2018 r.

Biblioteka w dawnym Kwadro
Sztumskie Centrum Kultury w końcu maja złożyło
wniosek do Instytutu Książki
w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”. Ubiegało się
o dofinansowanie (2 mln zł)
adaptacji budynku po Kwadro, przejętego przez miasto
od Zakładu Karnego, na nowoczesne centrum czytelnictwa. Po ocenie formalnej

pozostało 220 wniosków,
z czego do dofinansowania
wybrano zaledwie 20. Niestety, na tej bardzo krótkiej liście
nie ma Sztumu. Nie oznacza
to kresu marzeń o nowoczesnym centrum czytelnictwa.
– Samorząd od początku
zamierzał finansować prace
z własnych środków, bo nie
było programu, do którego można było aplikować
o współfinansowanie - mówi
Adam Karaś, dyrektor Sztum-

skiego Centrum Kultury. Skoro jednak taki się pojawił,
trzeba było spróbować pozyskać środki.
Oczekiwanie na rozstrzygniecie konkursu spowodowało, że termin rozpoczęcia
prac adaptacyjnych budynku
Kwadro przesunie się o kilka
miesięcy.
Wkrótce zostanie wdrożona procedura mająca wyłonić wykonawcę inwestycji.
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Barlewiczki, Postolin.
Inwestycje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Na nieużytku w Barlewiczkach, który Miasto i Gmina Sztum
pozyskała z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych, powstaje obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy. Na nowej nawierzchni trawiastej stanęły bramki do piłki nożnej i piłkochwyty, plac zabaw oraz strefa fitness. Po wysiłku fizycznym
będzie można odpocząć w drewnianych altanach przy stołach z siedziskami. Będzie to dobre miejsce do organizowania pikników, spotkań integracyjnych, itd. Na tym terenie
ułożono chodnik z kostki brukowej, a całość oświetlać będzie
energooszczędna lampa ledowa.
Realizacja projektu możliwa jest dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach
tzw. działania LEADER, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na realizację projektu Miasto
i Gmina Sztum uzyskała pomoc w wysokości 124 983 zł.
Natomiast w Postolinie dobiega końca przebudowa byłej sali gimnastycznej na świetlicę wiejską. Budynek został
ocieplony, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz
instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjną. Zmieniono elewację. Przebudowano wnętrze na bardziej funkcjonalne, schody zewnętrzne, a z myślą
o osobach niepełnosprawnych jest podjazd.
Dodajmy, że oba projekty są jednymi z pierwszych dofinansowanych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdra-

Plac zabaw będzie częścią obiektu
rekreacyjno-wypoczynkowego w Barlewiczkach.

żanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość kwalifikowalna projektu wynosi 313 787,74 zł,
a przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 199 663,00 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Fundusz sołecki powraca
Decyzją
radnych
(uchwała
nr
XXX.279.2017 z dnia 29 marca 2017 r.)
w roku 2018 zostanie przywrócony fundusz sołecki. Jego celem jest realizowanie takich zamierzeń, które są zadaniami
własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze
strategią rozwoju gminy. Każde z osiemnastu sołectw z terenu gminy dostanie
do dyspozycji wyliczoną na podstawie

określonego wzoru kwotę środków finansowych. Będą one zagwarantowane
do ich dyspozycji w przyszłorocznym
budżecie. Wysokość środków jest zróżnicowana z uwagi na różną liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach.
We wrześniu we wszystkich sołectwach
odbyły się odbyło się zebrania wiejskie,
podczas którego to mieszkańcy zdecydowali o sposobie przeznaczenia zagwaran-

towanych im środków. Najczęściej decydowano o doposażaniu świetlic wiejskich
i istniejących placów zabaw. Nie brakowało także postulatów związanych z bezpieczeństwem i rozbudową oświetlenia
drogowego i remontami dróg.
Na łamach biuletynu będziemy cyklicznie prezentować wybrane przez poszczególne sołectwa zadania do zrealizowania.
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Senior bezpieczny i aktywny
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Sztumie w okresie od września do października realizuje projekt
socjalny pn. „Bezpieczny i aktywny senior w Mieście
i Gminie Sztum”, którego pomysłodawcą i koordynatorem jest starszy pracownik socjalny - Izabela Meller.
Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości
seniorów na temat wpływu prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia ich bezpieczeństwa. Projekt jest skierowany do osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie
miasta i gminy Sztum.
20 września odbyło się pierwsze spotkanie sztumskich
seniorów w siedzibie Dziennego Ośrodka Wsparcia w Czerninie. Prowadzili je psycholog - Magdalena Kowalska i pracownik socjalny Izabela Meller. Trzy dni później na Przystani Żeglarskiej w Białej Górze w partnerstwie z LKS Zantyr
podczas Pikniku Rodzinnego instruktorka Izabela Tatara
prowadziła zajęcia sportowe - zumba gold. Natomiast 28
września w Sztumskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie seniorów z przedstawicielami Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji
oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Zostały omówione następujące tematy: Nie daj się oszukać
- żyj bezpiecznie; Bezpieczny senior na drodze; Niebezpieczeństwa płynące z nieumiejętnego rozpoznawania zagrożeń pożarowych oraz zagrożenia związane z tlenkiem węgla; Zasady

Metoda oszustów „na wnuczka” po takiej akcji nie przejdzie...

udzielania pierwszej pomocy; Koperta życia.
W ramach projektu zaplanowano również wizytowanie
środowisk samotnych, chorych i niepełnosprawnych seniorów przez pracowników socjalnych i dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji. Chodzi o zapoznanie z metodami zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom, których
ofiarami są osoby starsze oraz promowanie i rozpowszechnianie oferty wsparcia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowanej do seniorów, m.in. Teleopieka,
Koperta życia, Kawa dla seniora.

Mamo, nie pij
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej i Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
wspólnie ze Szpitalem
Polskim,
przychodniami
- Zdrowie i Medicus oraz
Przedszkolem im. Kubusia
Puchatka włączyli się w obchody sztumskiego Światowego Dnia FAS.
11 września pracownicy
MGOPS oraz placówek służby zdrowia ubrani w żółte
koszulki z napisem „Woda-tak. Alkohol - nie. Kampania STOP FAS” rozdawali
materiały edukacyjne oraz
informowali o skutkach picia alkoholu przez kobiety
będące w ciąży.
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Życzenia dla seniorów

W związku z przypadającymi w dniach
1 i 20 października oraz 14 listopada
Międzynarodowym Dniem Osób Starszych oraz Europejskim i Ogólnopolskim
Dniem Seniora, Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie oraz Dyrektor Miejsko
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sztumie składają wszystkim seniorom
najserdeczniejsze życzenia.
Życzymy spełnienia marzeń, zrozumienia, rzeczywistego wsparcia odpowiedniego do potrzeb, rozwoju pasji, satysfakcji z podejmowanych działań, realizacji wyznaczonych celów.
Życzymy Państwu również stale towarzy-

Pomoc
żywnościowa

szącego dobrego samopoczucia, zadowolenia i spełnienia. Państwa doświadczenie,
wiedza, czas wolny to wielki potencjał, którego wykorzystanie stanowić może szansę
dla innych - młodych, słabszych, zależnych.
Zachęcamy osoby starsze do podejmowania inicjatyw, aktywności w ramach
funkcjonujących jednostek powołanych
na potrzeby osób starszych, wykonywania
czynności w ramach wolontariatu, bezinteresownego wspierania w ramach pomocy
sąsiedzkiej, zgłaszania pomysłów, których
realizacja może ulepszyć funkcjonowanie
seniorów.

Projekt socjalny MGOPS. Wiem, dlatego nie piję
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej od
sierpnia do października
realizuje projekt socjalny
pn. „Wiem, dlatego nie piję”,
którego
pomysłodawcą
i koordynatorem jest starszy pracownik socjalny, Kamila Ostolska-Piróg.
Celem głównym projektu
jest podniesienie poziomu
wiedzy wśród podopiecznych Ośrodka na temat nadużywania alkoholu oraz jego
skutków. Udział w zajęciach
realizowanych w ramach
projektu socjalnego zaproponowano przede wszystkim
podopiecznym, objętym pomocą asystenta rodziny i/lub
nadzorem kuratora rodzinnego. Jednakże z uwagi na profilaktyczny charakter projektu

zaproponowano udział również innym chętnym osobom
korzystającym z różnych form
pomocy. Udział w projekcie
zadeklarowało 10 rodzin.
W ramach projektu odbyły
się dwa spotkania rodzin objętych wsparciem w ramach
projektu socjalnego, które
mały na celu pokazanie korzyści płynących ze zdrowego stylu życia, wolnego od
nałogów oraz ukazanie alternatywnych metod spędzania
czasu z rodziną. Pierwsze spotkanie odbyło się w sierpniu
na świeżym powietrzu (gry
planszowe, malowanie twarzy, zabawy ruchowe). Drugie we wrześniu - w Szkole
Podstawowej nr 1 w Sztumie,
gdzie rodziny skorzystały
z zajęć na trampolinach.

W siedzibie GKRPA odbyły się dwugodzinne spotkania z terapeutą uzależnień,
uświadamiające przyczyny,
objawy i skutki nadużywania
alkoholu oraz z psychologiem
w formie warsztatów, mające
na celu nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem
w trudnych sytuacjach życiowych i wzrost asertywności
poprzez udział w zajęciach
profilaktycznych.
Podopieczni Ośrodka spotkali się także z kuratorem
rodzinnym i policjantami.
Wysłuchali prelekcji nt. skutków, jaki rodzinie przynosi
nadużywanie alkoholu oraz
zagrożeń wynikających z zachowań ryzykownych podejmowanych pod wpływem
alkoholu.

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej 4 września podpisał kolejne porozumienie z Pomorskim
Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża,
z siedzibą w Gdańsku (PCK)
na realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (POPŻ)
– Podprogram 2017. Porozumienie zawarte zostało do
końca czerwca 2018 r. Pierwsze wydawanie żywności zaplanowane jest w miesiącu
październiku br.
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób
i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą
zapewnić sobie/rodzinie
odpowiednich produktów
żywnościowych (posiłków)
i dlatego też trafia do osób
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.
Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać
osoby i rodziny znajdujące
się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria
określone w art.7 ustawy
o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza
200 proc. kryterium dochodowego: dla osoby samotnie gospodarującej kwoty
1268 zł; dla osoby w rodzinie kwoty 1028 zł.
Aby uzyskać skierowanie
należy zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie
przy ul. Mickiewicza 39, parter budynku Urzędu Miasta
i Gminy Sztum, pok. nr 5
i 6. Wszelkie informacje dot.
wydawania żywności można uzyskać pod nr telefonu:
55-640-63-32 i 55-640-6333. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztumie zaprasza mieszkańców miasta i gminy
Sztum do skorzystania z tej
formy wsparcia.
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Jubileusz Koła Łowieckiego Darz Bór. Strzelał każdy, z czego tylko mógł

Bartek Dzikowski i „przejmująco piękne” piosenki.
Rodzinne zdjęcie członków Koła Łowieckiego Darz Bór

70-lecie obchodzi Koło Łowieckie Darz
Bór w Sztumie. Jedną z form obchodów
rocznicowych było wydanie okolicznościowej publikacji autorstwa Zbigniewa Zwolenkiewicza, prezesa koła w latach 2005-2010. Z tej ciekawej i ładnie
wydanej pracy przytaczamy kilka fragmentów, dotyczących pierwszych lat
działalności.
Historia Koła Łowieckiego nr 1 „Darz Bór”
w Sztumie rozpoczyna się w 1947 roku.
Wtedy to zostaje wpisane do rejestru kół
województwa gdańskiego i rozpoczyna
statutową działalność. Atmosferę pierwszych lat oddaje zapis wspomnień kolegi
Franciszka Baumgarta [1914-1979, przedwojenny zawodowy oficer Wojska Polskiego, trzykrotnie uciekał z oflagu jenieckiego, uczestnik powstania warszawskiego]:
Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych, kilku byłych przedwojennych myśliwych, których los rzucił do Sztumu, w czasie
wolnym od pracy - trudnym w owym czasie
- przystąpiło do zorganizowania koła łowieckiego dając mu nazwę „Darz Bór”. Byli
to koledzy: Głuszko Włodzimierz, Pliszka
[Jan], dr Mockus, Pokusa Wacław, Szramka
Adam, Zwoliński Teodor, Świątkowski Leon,
Jackiewicz Piotr, Szramka Grzegorz, Pelowski Alojzy, Kozłowski Stanisław, Domański
Ignacy, Pastuszak [Józef].
Naboje samoróbki
Polowano wówczas - były to lata 1946, 1947,
1948, 1949, 1950 - różnie, obok polowań
zbiorowych w kotły na zające, strzelano indywidualnie i grupowo na zające, dziki, lisy
i wszelką zwierzynę płową. O hodowli w tym
czasie jeszcze nie myślano, synonimem myślistwa wówczas było - strzelanie. Strzelał
każdy, z czego tylko mógł. Broń była raczej
zła i co tu dużo mówić - często nie nadająca
się do strzelania. Osobny rozdział stanowiły
naboje. Proch zdobywano z rozbrojonych

„pancerfaustów”, przybitki i zatyczki wycinano specjalnymi wycinakami. Spłonki były też
przeróżne, często wmontowywano w czółko
wkładkę po to, aby posiadaną spłonkę można było tam wmontować. Ukoronowaniem
tego był śrut. Fabrykacja tego ostatniego
przypominała wieki starożytne. Odwiedzając w tym czasie kolegów myśliwych widziało się wówczas takie obrazki - siedzi nemrod
przy stole i z zapałem godnym lepszej sprawy „katula” w butelce jakieś kawałki metalu.
Miał to być przyszły śrut. Kaliber wychodził
różny, zależnie od cierpliwości i siły danej jednostki. O kalibrze w obecnym pojęciu mowy
być nie mogło. To nie przesada, to tylko dowód na to, jak bardzo ludzie ci byli opanowani tym bakcylem. To byli prawdziwi myśliwi.
Tylko dla mundurowych
W 1949 roku zostało utworzone w Sztumie
drugie koło, którego członkami zostali
pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa, milicjanci, funkcjonariusze straży więziennej i żołnierze zawodowi z miejscowej
jednostki wojskowej. Nikt z cywilów nie
miał szansy do niego należeć. Początkowo działało ono poza strukturą Polskiego
Związku Łowieckiego.
Po kontroli Koła nr 2, jesienią 1955 r. Zarząd Wojewódzki PZŁ w Gdańsku w porozumieniu z Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej podjął decyzję o rozwiązaniu Koła, co stało się faktem wiosną
1956 r. Wtedy to 13 myśliwych przeszło
do Darz Boru. Na dzień 1.03.1957 r. Koło
Darz Bór liczyło 39 członków.
W dniu 28 kwietnia 1957 roku odbyło
się Walne Zebranie Członków, podczas
którego rozpatrywano wiele spraw organizacyjnych. Dyskutowano też o sytuacji,
która wytworzyła się w Polskim Związku
Łowieckim na terenie powiatu sztumskiego po rozwiązaniu Koła nr 2. Atmosfera
tego zebrania była gorąca.

Atak na łowczego
Podczas zebrania zarzucano sobie wzajemnie wiele uchybień, atakowano łowczego powiatowego kol. Głuszkę za niesprawiedliwe postępowanie. Wniosek
o podzielenie Koła „Darz Bór”, postawił kol.
[Alojzy] Pelowski i wniosek zyskał poparcie
większości uczestników zebrania. Postanowiono, że nowe koło będzie gospodarowało na obwodach; 34 i 36 (Tulice, Kątki),
natomiast „Darz Bór” na 35 i 37 (Postolin,
Cieszymowo). W wyniku dobrowolnego
podziału w Kole Łowieckim nr 1 „Darz Bór”
znaleźli się koledzy: Leman Władysław,
Mękarski Zygmunt, Domański Florian, Domański Ignacy, Mania Edmund, Głuszko
Włodzimierz, Chmiel Antoni, Baumgart
Franciszek, Jackiewicz Piotr, Rulewicz, Białouś, Czajka Jan, Nowak, Breszka, Chyliński
Kazimierz, Jabłoński, Rodziewicz, Starostka, Parafianowicz Witaliusz, Streich [Marian], ks. Majewski Klemens.
Decyzja o podziale Koła Nr 1 „Darz Bór”
była słuszna i stwarzała szansę na dobre
zagospodarowanie łowisk. Została uporządkowana sprawa obwodów 34 i 36,
które swoim zasięgiem obejmowały lasy
waplewskie, w ówczesnym czasie były to
najbardziej atrakcyjne tereny, chociaż ze
względu na nieprawidłową gospodarkę łowiecką, wymagające szczególnych
zabiegów. Po wyborze zarządów w obu
Kołach, „kasę” podzielono proporcjonalnie
do liczby członków. Nowe Koło nr 2 przyjęło nazwę „Cyranka”.
Od 1957 roku rozpoczyna się okres rozwoju obu kół z lekką nutką rywalizacji. Koła
zdobywały nowe obwody, zwiększały pozyskanie zwierzyny i przyjmowały nowych
członków.
Tyle historii. Zainteresowanych współczesnością odsyłamy do publikacji Zbigniewa
Zwolenkiewicza.
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Pozytywne wibracje w miejskiej przestrzeni
Od czerwca lokalne stowarzyszenia realizowały
zadania publiczne dofinansowane przez Miasto
i Gminę Sztum pod wspólnym hasłem: „Animacja
przestrzeni
publicznej
poprzez projekty kulturalno-edukacyjne integrujące społeczność lokalną
i wzbogacające życie kulturalne gminy”.
Na przełomie sierpnia i września członków stowarzyszenia Klub Plastyków Paleta
można było spotkać przy
pracy w plenerze. Dokładniej
na schodach prowadzących
z bulwaru na osiedle Sierakowskich. Realizowali projekt
pod nazwą „Zamaluj lokalnie
- czyli sztuka ulicy - stworzenie projektu zawierającego
hasło bądź motyw nawiązujący do lokalnej społeczności
i Sztumu, a następnie zrealizowanie go w Sztumie”. I tak
na murze przy schodach
powstał mural z panoramą
naszego miasta od mało pokazywanej strony, bo Jeziora
Barlewickiego. Warto dodać, że procesowi tworzenia
tej panoramy towarzyszyło
duże zainteresowanie mieszkańców pobliskich bloków
i spacerowiczów.
„Lato w fosie, czyli spotkania
w ramach Planszówkowego
lata” odbyły się w ostatnim

tygodniu sierpnia. Organizatorami tego wydarzenia było
Regionalne Stowarzyszenie
Prometeusz oraz Klub Gier
Planszowych Pionkolandia.
Zorganizowano je po raz
pierwszy i śmiało można powiedzieć, że była to bardzo
udana impreza, która każdego dnia przyciągała wielu miłośników gier planszowych.
Dodatkowym atutem było
samo miejsce - fosa miejska
z ławeczkami i stolikami oraz
niepowtarzalna aura tego
historycznego i estetycznego miejsca. Dodatkowy atut
to świeże powietrze. Każde-

go dnia oprócz gier, zabaw
odbywały się turnieje m.in.
w Molkky, Boule, Gobblety,
Superfarmera i Pentago.
Piknik historyczny „Odkrywamy tajemnice średniowiecznego Sztumu” zorganizowało 13 września
Stowarzyszenie
Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie. Impreza miała charakter otwarty. Miejscem
zbiórki była plaża miejska,
skąd wszyscy uczestnicy
przeszli deptakiem na dziedziniec zamkowy. W trakcie
przemarszu można było posłuchać legend o Sztumie
i historii średniowiecznego
grodu. Na placu Wolności
odczytano dokument nadający prawa miejskie miastu.
Na dziedzińcu zamkowym
zostały przygotowane zabawy sportowo- rekreacyjne

pod trenerskim okiem Bartosza Mazerskiego. Odbyły się
lekcje o historii o zbiorach
zebranych przez Bractwo
Rycerzy Ziemi Sztumskiej
w zbrojowni, odbył się również mini plener malarski
o tematyce historycznej, były
tańce i słodki poczęstunek.
Grę terenową dla mieszkańców „Raz, dwa, trzy - szukasz
Ty. Szlakiem Questów Sztum
Nocą” 30 września zorganizowało Towarzystwo Historyczno-Muzealne „Powiśle”.
W ramach opracowanego
przez Sławomira Igora Michalika i Zdzisława Juszczaka
(wierszowany tekst) questu
grupa miłośników przeszłości podczas spaceru po Starym Mieście i rozwiązywania
łamigłówek tematycznych
mogła sprawdzić wiedzę
historyczną lub nierzadko
przyswoić sobie nową.

Paleta zaprasza
Stowarzyszenie Plastyków Paleta w Sztumie zaprasza miłośników sztuki, którzy chcą uczestniczyć w warsztatach
z rysunku, malarstwa, fotografii i rzeźby oraz chcą zostać
aktywnym członkiem stowarzyszenia.
- Działamy w tej formie od czerwca, ale jako Klub Plastyka
Paleta istniejemy od 2010 roku, organizując wystawy oraz
plenery malarskie - mówi Aurelia Sitek-Juszczak, prezes stowarzyszenia.
Kontakt: tel. 55 277 23 06 (Sztumskie Centrum Kultury)
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Festiwal czarniny w…. Czerninie
W polskiej kuchni występuje
wiele potraw niespotykanych
na stołach innych narodów:
flaki, bigos, kluski, pierogi,
sosy, mięsa wieprzowe i drobiowe. W naszych domach
są one powszechnie przyrządzane i podawane. Są jednak
takie potrawy, które nieczęsto są gotowane, a nie tak
dawno należały do naszego
kanonu żywieniowego.
Takim daniem zanikającym
jest bardzo popularna kiedyś
czarnina, nazywana też czerniną, czarną polewką lub czarną
zalewajką. Jest to zupa, której
podstawowymi składnikami
są rosół i krew z kaczki.
W dawnej Polsce przy uboju zwierząt wykorzystywano wszystkie jadalne części,
w tym podroby i krew, z której robiono kaszankę i czarninę, co jako zabieg kulinarno
-oszczędnościowy było znane
w całej Europie. Kilkadziesiąt
lat temu, ta tradycyjna, staropolska zupa, pojawiała się na
stołach regularnie.
Czarnina to zupa znana z polskiej literatury. Czarna polewka, podawana Jackowi
Soplicy w mickiewiczowskim
„Panu Tadeuszu”, to nic innego jak czarnina.
Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej realizuje
Program Inicjatyw Obywatelskich. Pewna część środków z tego programu została
wydzielona na wspieranie
działających lokalnie stowarzyszeń lub wspieranie dzia-

Czernińska grupa podczas zajęć warsztatowych: jak realizować projekty z Akumulatora Społecznego.

łań nieformalnych grup obywateli, którzy mają pomysł
i chcą go zrealizować w swoim środowisku. Fundusz ten
nazywa się Akumulatorem
Społecznym. Jednym z jego
celów jest „podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.
Grupa nieformalna w Czerninie: Krystyna Niemczyk,
Magdalena Lewandowska,
Natalia Kapusta i Zbigniew
Zwolenkiewicz wraz z Kołem
Gospodyń Wiejskich postanowiła zrealizować projekt pod
nazwą „Festiwal czarniny”.

Złożony projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i uzyskał wsparcie
w wysokości 4200 złotych.
Poprzez realizację projektu chcemy uratować ginący
smakołyk naszej tradycyjnej
polskiej i pomorskiej kuchni..
W ramach projektu zostaną
przeprowadzone warsztaty
kulinarne pod hasłem: Jak
ugotować dobrą czarninę.
W warsztatach wezmą udział
24 osoby z powiatu sztumskiego. W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby
młode, do lat 30. Następnie
uczestnicy warsztatów wraz
gospodyniami z KGW w Czerninie przygotują broszurkę

z przepisami na smaczną
czarninę. Będzie ona wydana w ilości 400 egzemplarzy
i kolportowana na terenie
powiatu. Na zakończenie
projektu „Festiwal czarniny” zostanie zorganizowane
otwarte spotkanie w Klubie
Osiedlowym w Czerninie,
podczas którego odbędzie
się degustacja czarniny przygotowanej przez uczestniczki warsztatów. W spotkaniu
weźmie udział szef kuchni
Hotelu Haffner z Sopotu. Będzie doradzał jak komponować smak dobrej czarniny. Na
degustację i promocję czarniny zaprosimy mieszkańców
naszej gminy.

Projekt
dofinansowany
w
ramach
Funduszu
AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich

Niko, jesteśmy z Tobą!
W ostatnich tygodniach na
ustach mieszkańców jest
Nikodem Nazarewicz - mały
mieszkaniec naszej gminy,
który walczy z groźnym nowotworem.
Gdy tylko lekarze postawili diagnozę, ruszyła walka
o zdrowie i życie Nikodema.
Podjęta terapia farmakologiczna nie przyniosła efektów, a polscy lekarze nie

byli w stanie w pełni usunąć
nowotworu. Rodzice znaleźli klinikę, która zajmuje
się leczeniem tak trudnych
przypadków, jakim jest guz
w przestrzeni zaotrzewnowej, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie aorty
i pnia trzewnego. Niestety,
klinika mieści się w niemieckim Tubingen, a koszt operacji to 87 000 euro. Kolejny

szok dla rodziców. Z pomocą
przyszli przyjaciele i ludzie
dobrej woli. Liczne akcje charytatywne, medialne oraz
ofiarność wielu ludzi sprawiała, że udało się zebrać
pieniądze na operację. Gdy
piszemy te słowa, Nikodem
jest po operacji.
Trzymamy dalej kciuki za naszego Niko - Wojownika.
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Lekkoatleci powracają w wielkim stylu
Niezwykle okazale wypadł IV Memoriał Wiesława Murawskiego rozgrywany na Stadionie Miejskim. Ozdobą
zawodów był rezultat Marceliny Witek. Rzucony przez nią oszczep poszybował na odległość 60,48 m.
Wypełnione trybuny, znamienici goście i bardzo dobre wyniki. Tak najkrócej można podsumować IV Memoriał
Wiesława Murawskiego, przedwcześnie
zmarłego lekkoatlety, trenera, wychowawcę młodzieży, nauczyciela wf w Liceum Ogólnokształcącym w Sztumie.
Na starcie zawodów, rozgrywanych pod
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum, a przygotowanych przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr Sztum
i Sztumskie Centrum Kultury stanęło
140 zawodników z 20 klubów i szkół z 4
województw: Kujawsko-Pomorskiego,
Zachodnio-Pomorskiego, Warmińskiego-Mazurskiego i Pomorskiego.
Oszczepniczka Marcelina Witek (klub
Polanik Piotrków Trybunalski) posłała
oszczep poza granice 60 metrów, ustanawiając rekord stadionu, który trudno
będzie pobić. Nie był to przypadek. Jest
mistrzynią Uniwersjady z Tajpej, brązową
medalistką Młodzieżowych Mistrzostw
Europy z Bydgoszczy, mistrzynią Polski,
uczestniczką Mistrzostw Świata. Trenuje
pod okiem taty Mirosława, również niegdyś świetnego oszczepnika, który był
z małżonką na widowni. Sędzią głównym tej konkurencji była Bernadeta Blechacz, olimpijka z Moskwy.
Na rozbiegu oszczepu (500 g) stanęła

Skok w dal to główna konkurencja memoriału Wiesława Murawskiego.

krajowa czołówka juniorek młodszych.
Zwyciężyła Małgorzata Maślak z ULKS Tychowo z bardzo dobrym wynikiem 48.01.
Główną konkurencją memoriałową był
skok w dal (Wiesław Murawski był rekordzistą okręgu elbląskiego). Wygrał medalista mistrzostw Polski Michał Rejmus
z AZS Gdańsk. Na drugim miejscu uplasował się kolejny medalista mistrzostw
Polski w trójskoku Michał Lewandowski.
Na uwagę zasługują wyniki młodziczki
Klaudii Lis z MKL Toruń (podopiecznej
Gabriela Mańkowskiego), która wygrała
trzy konkurencje: w dal z wynikiem 5.34
(trzeci rezultat w kraju w tej kategorii
wiekowej), 100 m - 12.78 i 80 m przez
płotki. W biegu na 600 m też startowały
zawodniczki z polskiej czołówki. Wygrała
Natalia Pleczyńska Natalia z SKLA Sopot.
Z medalistów mistrzostw Polski wymienić należy Filipa Ostrowskiego z Rodła

Kwidzyn, który wygrał rzadko rozgrywaną na naszych stadionach konkurencje
- bieg na 1 milę z czasem 4.42,97. Mistrz
Polski w kategoriach młodzieżowych
w wielobojach Patryk Baran z Sambora
Tczew wygrał rzut oszczepem. Medalistka w wielobojach Paulina Ligarska
z SKLA Sopot była druga w oszczepie.
Z zawodników gospodarzy podkreślić należy dobry bieg Jakuba Pawlaka i trzecie miejsce na 100 m z czasem
12.20, piąte miejsce w skoku w dal Aleksandra Jastrowskiego - 5.66, rekord życiowy młodziutkiego Igora Tyburskiego
(ucznia 7 klasy SP 2 Sztum -startował
z starszymi) - 3.00,36, zwycięstwo Bartosza Mazerskiego na 3000 m. Rozegrano
także 6 konkurencji dla dzieci.
Kilka miesięcy funkcjonowania gruntownie zmodernizowanego obiektu pokazało, jak bardzo jest potrzebny.

„Górale” ścigali się w Parku Miejskim

Tereny Parku Miejskiego świetnie nadają się do tego rodzaju zawodów.

17 września sztumski Park Miejski gościł
ponad 40 kolarzy w wieku 5-14 lat. Zawody MTB zorganizował Lider Sztum. - Park
świetnie nadawał się do rozegrania typu

rywalizacji. Porównując z poprzednimi
latami, ilość zawodników i zainteresowanie publiczności wzrosły dwukrotnie
- mówi Grzegorz Niewdana, prezes Lide-

ra. - Tradycyjnie Lesław Olszewski zabezpieczał zawody od strony medycznej, na
szczęście nie była potrzebna. Dziękuję
wszystkim naszym sponsorom. Patronat
nad imprezą sprawował burmistrz Miasta
i Gminy Leszek Tabor, który pełnił honory
przy dekoracji i wręczaniu nagród. Z gości honorowych był też Krzysztof Golwiej,
prezes Okręgowego Związku Kolarskiego, Okręg Pomorski. Mam też nadzieję, że
gdy będziemy organizować kolejne zawody rangi pro ligi, na zawodach pojawią
się w innych kategoriach profesjonalne
grupy kolarskie i będzie widowisko ciekawe dla kibiców.
A oto zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych: 5-6 lat: Jan Leszczyński,
7-8 lat: Borys Świetlicki; 9-10: Stanisław
Marek; 11-12 lat: Miłosz Kamiński; 13-14
lat: Mateusz Tęgowski.
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Opowieści z mojej ulicy
Związku Jaszczurczego
Z Galla Anonima skręćmy
w Związku Jaszczurczego,
prowadzącą do kościoła
katolickiego p. w. św. Anny,
a potem skręcającą gwałtownie, bo pod kątem prostym, biegnąc potem równolegle do placu Wolności.
Starsi sztumianie pamiętają,
że jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku ta pierwsza jej
cześć nazywała się Kościelną
(do 1945 roku Kirchenstrasse). To jedna z najstarszych
uliczek w mieście i szkoda,
że straciła swoje historyczne
miano.
Od budynku plebanii, pochodzącego z lat 80 XIX
wieku, prowadzi równolegle
do dawnego Rynku, ale i do
jeziora. Ta część dzisiejszego
Związku Jaszczurczego do
końca wojny nazywała się,
Hinterstrasse, czyli dosłownie oznacza „za”, „poza”. Jako
ulica Tylna widnieje w relacji
z wielkiego pożaru miasta
w 1903 roku zamieszczonej
„Gazecie Toruńskiej”. Ale
czy nie trafniejsze byłoby
przypuszczenie, że było to
nawiązanie do nazwy jeziora, a to powstało od wsi
Zajezierze (niemiecka kalka
pierwotnie polskiej nazwy
to Hintersee). Dlatego miłośnicy Sztumu tłumaczą ją
nie dosłownie - jako ulicę
Tylną, ale zgodnie z duchem
miejsca - jako Zajezierską.
Czy słusznie, można dyskutować.
Patron ulicy - Związek
Jaszczurczy to założone
w 1397 roku stowarzyszenie
rycerstwa ziemi chełmińskiej. Za cel stawiało sobie
obronę przed niesprawiedliwością i uciskiem krzyżackim.
Plebiscytowa
Związku Jaszczurczego łączy się z ulicą Plebiscytową,
która nazywała się Wodną
(Wasserstrasse), a jeszcze
wcześniej Synagogi/ Synagogalną (Synagogastr.). Jak
wspominał jeden z przedwojennych mieszkańców,
po lewej stronie ulicy (patrząc w stronę jeziora) znajdowało się wejście na placyk z synagogą. Tę część
ulicy nazywano „zaułkiem

żydowskim”. Synagogę zbudowano 1864 roku i oddano
do użytku 13 września tegoż roku. Nie była to okazała budowla, ale „gustowna”,
jak określał ówczesny starosta. W owym czasie społeczność żydowska Sztumu
nie przekraczała stu osób
(ok. 5 proc. ludności miasta). Podczas „nocy kryształowej” w 1938 roku, tak jak
w przypadku wielu innych
w Niemczech, została spalona. Dalsze poczynania
władz niemieckich nosiły
znamiona praworządności
przy przejmowaniu mienia
gminy żydowskiej. W lutym
1939 roku ustanowiono dla
niej kuratora w osobie inspektora miejskiego Helmuta Granitzkiego. W piśmie
do sądu wyliczał on mienie gminy: dwie książeczki
oszczędnościowe, działkę
budowlaną z pozostałościami po spalonej synagodze,
której oszacował jako bez
wartości, bo koszt prac rozbiórkowo-porządkowych
przewyższy wartość gruntu.
Poza tym wymienił cmentarz przy parku miejskim
(0,13 ha), pojazd pogrzebowy, hipotekę domu handlowego kupca Emila Neffa
i nekropolię w Starym Targu.
Jak ponury żart brzmi kolejne pismo do sądu, w którym
Granitzki zwraca się o przekazanie 100 marek gminie
żydowskiej w Królewcu na
opiekę społeczną. Miało to
być zarazem ostatecznym
odszkodowaniem dla rodziny adwokata Cohna i wdowy Mottek. Pod koniec lipca
1939 roku kurator sprzedał
miastu działkę z resztkami synagogi za 650 marek.
Koszty
uporządkowania
parceli ponosił kupujący.
Tak w majestacie praworządności można było zalegalizować bezprawie i warto o tym pamiętać.
W czasie, gdy spalono synagogę uliczka nazywała
się Wodna (Wasserstr.). Nietrudno się domyślić, dlaczego. Prowadziła do jeziora.
A dlaczego Wodna/Synagogalna stała się potem Plebiscytową? Czy jest jakieś
uzasadnienie? Przy Synago-

Ulica Plebiscytowa nazywała się Wodną (Wasserstrasse), a jeszcze wcześniej
Synagogi/ Synagogalną (Synagogastr.).

galnej przez jakiś czas miało
swoją siedzibę biuro Związku Polaków w Niemczech
(lata dwudzieste). Raczej
wątpliwe, że nadający nowe
nazwy po II wojnie kierowali
się właśnie tym faktem. Ale
złożyło się całkiem zgrabnie.
Kasztelańska
Najkrótsza bodaj uliczka
w naszym mieście to Kasztelańska. Odgałęzia się do
Plebiscytowej i prowadzi
w stromo w dół do Władysława IV. Właśnie od tego

spadku wzięła swoją dawną
nazwę - Bergstrasse, czyli
Podgórna. Po wojnie przetłumaczono niemiecką nazwę i jakiś czas (na pewno
lata 50. ubiegłego wieku)
tak pozostawało. Skąd wzięła się zatem Kasztelańska?
Jedna z wcale prawdopodobnych wersji głosi, że
mieszkający przy tej uliczce
urzędnik magistracki przemianował ją na zdecydowanie bardziej szacowną…

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/najmu
w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony (regulacja na rzecz dotychczasowych Dzierżawców/Najemców)
na podstawie Uchwały nr XXXIX.319/2017 Rady Miejskiej
w Sztumie z dnia 30.08.2017 roku.
Część działki nr 10/32 i 175/1 obr. I m. Sztum, część działki nr
326/47 obr. II m. Sztum, część działki nr 136/9 obr. Koniecwałd
gm. Sztum, część działki nr 69/9 obr. Nowa Wieś gm. Sztum
oraz część działki nr 233/2 obr. Sztumskie Pole gm. 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.
Osoba do kontaktu: Justyna Jaśtak - tel. (55) 640-63-72.
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Tak obchodziliśmy urodziny naszego miasta

Trzeci dzień urodzin miasta to już tradycyjnie
dożynki miejsko-gminne, rozpoczynające się Mszą
św. w intencji rolników

Laureaci konkursu na najpiękniejszą posesję wiejską.

Nasze stoisko, czyli Miasta i Gminy Sztum, było chętnie odwiedzane.

Rodzinne zdjęcie uczestników zawodów wędkarskich.

Złote pary w USC. 50 lat minęło, jak jeden dzień…

Helena i Zdzisław Juszczakowie, Krystyna i Zygfryd Legallowie, Halina i Tadeusz Makulscy.

Danuta i Ryszard Kobusowie

Magdalena i Stanisław Karwanowie

Krystyna i Stanisław Cebulowie obchodzili swój jubileusz bardzo rodzinnie

15 września w Urzędzie Stanu Cywilnego kolejne pary małżeńskie z terenu miasta i gminy Sztum obchodziły
rocznice 50-lecia zwarcia związku małżeńskiego. Burmistrz Leszek Tabor złożył jubilatom serdeczne gratulacje
i życzenia oraz wręczył Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane przez Prezydenta RP.

