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Najlepsi w dialogu z uczniem
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
w sali konferencyjnej Sztumskiego Centrum Kultury do wspólnego zdjęcia ustawili się tegoroczni laureaci nagród bur-

mistrza oraz dyrektorów szkół i przedszkola Kubusia Puchatka. „Wychowanie
to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem prowadzący ku hory-

Decentralizacja...
deficytu i długów
W wielu przypadkach z miejskiej kasy są opłacane zadania, które do gminy nie należą. Sztumski samorząd, tak
jak inne w Polsce, wykonuje wiele obowiązków zleconych przez administrację
rządową, na które nie otrzymuje odpowiedniego finansowania. A prawo stanowi, że gmina nie może dokładać do
nie swoich zadań. Dlatego samorządy
w całej Polsce buntują się i protestują,
aby z budżetu państwa przekazywano
więcej środków.
Musimy też uświadomić mieszkańcom, jak duża jest skala niedoborów, jak
dużo musimy dokładać – twierdzi burmistrz Leszek Tabor. Często używa się
hasła decentralizmu i przekazywania

zontowi dobra, prawdy i piękna” można
przypomnieć piękne słowa prof. Tadeusza Gadacza. Rodzice i dzieci dziękują...

Listy
historyczne

kompetencji w dół, aby wzmocnić samorządy, ale tak naprawdę jest to tylko
decentralizacja deficytu i długów państwa, decentralizacja odpowiedzialności polityki prowadzonej w Warszawie
za te długi, przerzucana do samorządu
w myśl powiedzenia: „Jakoś musicie sobie na dole poradzić”.
Nadchodzą ciężkie czasy dla finansów publicznych. Pogarsza się sytuacja
gospodarcza, rośnie bezrobocie, maleją dochody państwa i samorządów, a zadań nie ubywa.
Str. 3

Tym razem poszliśmy śladem nietypowych próśb, które kierowali pod adresem urzędu zagraniczni korespondenci.
Mieszkaniec Berlina poszukiwał
wszelkich dokumentów dotyczących
swojego przodka – Carla Ferdinanda Weddinga (1808 - 1840). Tylko dla
znawcy dziejów Sztumu nie jest to postać anonimowa. Był lekarzem powiatowym, który pochodził ze Śląska. Zmarł
młodo, prawdopodobnie na skutek
choroby, której nabawił się, wyjeżdżając w złą pogodę zimą do chorego. Opis
jego pogrzebu i krótka biografia zostały wydrukowane w malborskiej oficynie
Kanterschena.
Str. 7
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Z miasta i gminy

PO RAZ SZÓSTY…
a zarazem po sześciu latach od ostatniego zjazdu absolwentów, spotkali się nauczyciele i wychowankowie
Liceum Ogólnokształcącego
i Liceum (Technikum) Ekonomicznego w Sztumie. Po mszy
w kościele św. Anny uczestnicy spotkania przemaszerowali ulicami, a delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod
pomnikiem Rodła i kamieniem poświęconym Michałowi Giembickiemu, założycielowi i pierwszemu dyrektoro-

wi szkoły. W sali kina „Powiśle” odbyła się część oficjalna
zjazdu. Otworzył go Zdzisław
Juszczak, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Absolwenci, którzy zdawali maturę przed pół wiekiem otrzymali po raz drugi świadectwa
dojrzałości, a dobroczyńcy
szkoły pamiątkowe statuetki. Poza tym były życzenia od
władz oświatowych, samorządowych i placówek współpracujących. Program artystyczny przygotowany przez
młodzież Zespołu Szkół absolwenci przyjęli owacją na

stojąco. Potem wizyta w ukochanej szkole, zbiorowa fotografia uczestników, wspomnienia w klasowym gronie.

100 LAT OBCHODZIŁA …
mieszkanka Sztumu pani Weronika Kamińska. Z tej
okazji burmistrz Leszek Tabor
oraz Małgorzata Kozłowska
z Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej złożyli jej
najlepsze życzenia.
Pani Weronika urodziła się
w Człuchowie, a od lat 30 ub.
wieku związana jest z Powi-

ślem. Mieszkała i pracowała w Janowie, a na emeryturę przeszła, kiedy skończyła
70 lat. Jest w dobrej formie,
zważywszy na wiek. Opiekuje się nią od pięciu lat siostrzenica. Wcześniej mieszkała sama. Jak mówi jubilatka,
receptą na długowieczność
jest właśnie aktywność. Sama ciężko pracowała i uważa, że najlepszym lekarstwem
na dolegliwości jest ruch. Od
tej pory nie zażywa lekarstw.
Interesuje się bieżącymi wydarzeniami, z powodu kłopotów z widzeniem słucha
głownie radia. Często wspomina niełatwe lata młodości
i czas drugiej wojny, szczególnie wkroczenie hitlerowców
do polskiego Janowa, a potem ucieczkę przed Sowietami do Postolina.

SPOJRZENIE
Z DYSTANSU…
To zdjęcie wykonał burmistrz Leszek Tabor podczas
październikowego lotu nad
gminą Sztum. – Czasem potrzeba na pewne sprawy spojrzeć z dystansu – stwierdził
żartobliwie po powrocie na
lądowisko w Koślince.
I rzeczywiście – spoglądając na niektórych fotogramach niełatwo rozpoznać naszą gminę. Jeśli ktoś nie wierzy, zapraszamy do galerii.
Więcej fotografii publikujemy
na stronie www.sztum.pl.
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Problem szerszy od drogi
Na jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej doszło do bardzo zasadniczej i merytorycznej dyskusji, dotyczącej udzielania
powiatowi sztumskiemu pomocy finansowej w wysokości 1,4 mln zł w ramach rządowego programu (tzw. schetynówek)
na remonty dróg powiatowych: Polaszki – Watkowice (ok. 1,4 km) oraz do Koślinki (ok. 5 km).
Niektórzy radni mieli wątpliwości, czy
gmina ma udzielić pomocy w tak dużej
wysokości, skoro powiat przeznacza na
ten cel dużo skromniejsze środki, bo 320
tys. zł. Z powodu ograniczonego budżetu
nie mógł przeznaczyć więcej.
Nikt podczas sesji nie negował potrzeby remontu tych dróg, ich stan techniczny jest fatalny. Zresztą w poprzednich latach radni podejmowali podobne uchwały o wsparciu finansowym, dzięki czemu wyremontowano wiele ulic powiatowych: Nowowiejskiego, Lipową, Reja,
Morawskiego, Czarnieckiego, Polną, Kościuszki, Słowackiego, Chełmińska, część
Żeromskiego.
Wydaje się, że dyskusja ta pokazała
dobitnie przed jakimi dylematami i wyborami stoją samorządowcy, aby pogodzić oczekiwania mieszkańców i społeczne potrzeby z możliwościami sfinansowanie ich przez gminę. Radni decydując
o wydatkach, mają zasadnicze wątpliwości, gdzie jest granica naszej odpowiedzialności, bo za wszystko pod względem prawnym i finansowym nie jesteśmy
w stanie odpowiadać.

Za krótka kołdra
W wielu przypadkach z miejskiej kasy są opłacane zadania, które do gminy
nie należą. Sztumski samorząd, tak jak inne w Polsce, wykonuje wiele obowiązków
zleconych przez administrację rządową, na
które nie otrzymuje odpowiedniego finansowania. A prawo stanowi, że gmina nie
może dokładać do nie swoich zadań. Dlatego samorządy w całej Polsce buntują się
i protestują, aby z budżetu państwa przekazywano więcej środków.
Musimy też uświadomić mieszkańcom,
jak duża jest skala niedoborów, jak dużo
musimy dokładać. Często używa się hasła decentralizmu i przekazywania kompetencji w dół, aby wzmocnić samorządy, ale
tak naprawdę jest to tylko decentralizacja
deficytu i długów państwa, decentralizacja odpowiedzialności polityki prowadzonej w Warszawie za te długi, przerzucana
do samorządu w myśl powiedzenia: „Jakoś
musicie sobie na dole poradzić”.
Nadchodzą ciężkie czasy dla finansów
publicznych. Pogarsza się sytuacja gospodarcza, rośnie bezrobocie, maleją dochody
państwa i samorządów, a zadań nie uby-

wa. Wręcz przeciwnie – politycy w Warszawie prześcigają się w pomysłach na nowe
obowiązki dla samorządów, nie wskazując, skąd na to będą pieniądze. Z powodów
politycznych (wyborczych) fundują różne
fajerwerki, ale zapłacić mają gminy, czyli
mieszkańcy, tu na dole.

Dowód odpowiedzialności
Obrona samorządów przed przerzuceniem przez państwo zadań bez zapewnienia na nie pieniędzy nie jest naszą
ucieczką od odpowiedzialności, ale właśnie jej dowodem. Nikt inny, jak właśnie
wybrani przez mieszkańców samorządowcy, działający w lokalnej społeczności, wiedzą doskonale, jakie są faktyczne
skutki decyzji podejmowanych na górze.

Wracając zaś na nasze podwórko – remontu dróg w Polaszkach i Koślince. Radni mimo wątpliwości udzielili powiatowi
tej pomocy, dzięki czemu, gdy wojewoda
przyzna środki z budżetu państwa w wysokości prawie 700 tys. zł, w 2013 roku 64
km dróg poza miastem będzie wyremontowanych.
Cieszę się z tego bardzo, chociaż
wiem, jak trudno jest im podejmować takie decyzje, gdyż pieniędzy mało, a potrzeb bardzo dużo. Na szczęście sztumscy
radni są dobrymi gospodarzami i w budżecie znalazły się pieniądze na ten cel.
Całość dyskusji o pomocy można obejrzeć na stronie TV Malbork oraz
www.sztum.pl.
Burmistrz Leszek Tabor

Do czego gmina dokłada?
Analiza Związku Miast Polskich pokazała, że samorządy dokładają do zadań
zleconych im przez rząd 8 mld zł rocznie. Z opracowań wynika, że rząd dołożył samorządom ok. 60 małych i poważnych obowiązków, a w ślad za tym nie były przekazywane adekwatne środki na ich
sfinansowanie.
Na utrzymanie stanowisk pracy urzędników realizujących zadania zlecone:
Urząd Stanu Cywilnego (3 osoby), ewidencja ludności (1), dowody osobiste
(1), sprawy obronne (1), sprawy związane z rejestracją działalności gospodarczej
(1), UMiG otrzymuje z Urzędu Wojewódzkiego ok. 53 proc. potrzebnych środków.
W rozliczeniu nie uwzględniono utrzymania i wyposażenia pomieszczeń oraz wydatków typu materiały biurowe, ksero,
oprogramowanie, wysyłka korespondencji, itd.

Pomoc społeczna

Ok. 10 proc. środków rocznie dopłaca gmina do zadania zleconego „przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego”.
Do roku 2011 gmina dopłacała 25
proc. do uchwalonych przez państwo
dodatków dla pracowników socjalnych,
w 2012 budżet państwa nie przekazał
żadnych środków na ten cel!
Od 2010 r. zasiłki stałe, wcześniej przyznawane w ramach zadań zleconych gmi-

nie i w związku z tym dotowane z budżetu państwa, stały się zadaniem własnym
gminy! W związku z tym w 2011 r. gmina
musiała dołożyć 20 proc. środków z własnego budżetu na świadczenia dla niepełnosprawnych mieszkańców!

Oświata

2 mln 139 tys. zł musi w tym roku dołożyć gmina do przekazywanej subwencji oświatowej. Nowe regulacje prawne
wprowadzają dla samorządów dodatkowe zadania m.in.: wprowadzenie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej do szkół,
wprowadzenie obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci 5 letnich,
przy jednoczesnym wydłużeniu okresu
pozostawiającego rodzicom wybór posyłania dzieci do klas I, obowiązek dowozu
do przedszkoli dzieci 5-letnich objętych
obowiązkowym wychowaniem przedszkolnych, przeprowadzanie analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia
nauczycieli w odniesieniu do wysokości
średnich bazowych wynagrodzeń i średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, a także zwiększanie wynagrodzeń nauczycieli, bez zagwarantowania środków finansowych w budżecie
państwa. Stąd samorząd musi dopłacać
znaczne kwoty do subwencji oświatowej.
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Fit-park
W majowym biuletynie
informowaliśmy o przedsięwzięciach związanych z ua-trakcyjnieniem terenu rekreacyjnego nad Jeziorem
Zajezierskim. Dziś amatorzy
ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu mogą już korzystać z postawionego tam
sprzętu.
Na stworzenie fit-parku,
bo tak nazwano to miejsce,
miasto wyasygnowało kwotę
około 48 tys. zł. Przy realizacji projektu współpracowano
z Maciejem Zagórskim prowadzącym Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoUsługowe-Handlowe ZAMA z Torunia.
Sprzęt został zamontowany
tak, aby korzystający z niego rodzice mogli mieć jednocześnie baczenie na swoje
pociechy, bawiące się na pobliskim placu.
Sztumianie mogą korzystać z różnorodnego sprzętu fitness, takiego jak: orbiter, jeździec, wioślarz, surfer,
twister, praca nożna, drabinka i podciąg nóg, walec, wyciąg górny, garbus, biegacz
i prostownik pleców. Nic tylko ćwiczyć...
Dzięki tej inwestycji powstało piękne miejsce rekreacyjne. Dbajmy o nie wspólnie, by służyło wszystkim jak
najdłużej.

Maks do tablicy (multimedialnej)
Czasy pisania kredą po drewnianej tablicy powoli odchodzą w przeszłość. Coraz częściej
korzysta się z zastępujących je urządzeń interaktywnych.

Tablica interaktywna to nowoczesne narzędzie edukacyjne.

Miasto i Gmina Sztum
w ramach projektu pn. „Równy start w przyszłość” – czyli programy rozwojowe szkół
obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum
oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń
współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, doposażyła szkoły w zestawy nowoczesnych pomocy dydaktycznych. We wrześniu we wszystkich szkołach podstawowych
i gimnazjach zamontowano
tablice interaktywne i projek-

tory. Sale lekcyjne zostały doposażone w aparaty cyfrowe,
laptopy i drukarki.
Tablica interaktywna to
urządzenie, które z wyglądu
przypomina dużą białą tablicę. W połączeniu z komputerem oraz projektorem multimedialnym zmienia się w nowoczesne narzędzie edukacyjne. Za ich pomocą można
się uczyć m.in. matematyki, fizyki, języka angielskiego i niemieckiego, geografii, historii
i chemii.
- Jestem niezwykle zadowolona – informuje Bożena Andrzejewska, dyrektor

Zespół Szkół w Czerninie. Otrzymaliśmy dwie tablice interaktywne, mamy mnóstwo
pomysłów na to, w jaki sposób je wykorzystać. Nauczyciele przeszli też niezbędne
szkolenie – dodaje. - Z pewnością uatrakcyjnią zajęcia,
dostarczą uczniom wiele wrażeń, zainspirują i pobudzą do
twórczego myślenia.
Zadowolenia nie kryją
również sami uczniowie.
– To jest fantastyczna zabawa, a lekcje są dużo ciekawsze - podkreśla Filip z IV
klasy szkoły podstawowej
w Czerninie.

Projekt WND-POKL.09.01.02-22-078/11 pn. Równy start w przyszłość – czyli programy rozwojowe szkół
obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

Sprzęt do ćwiczeń
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Zlecieli się do Białej Góry
29 września przy pięknej, słonecznej pogodzie, u zbiegu rzek Wisły i Nogatu, odbył się zlot harcerskiej braci
z hufca Sztum pod hasłem „Harcerze poznają Białą Górę”.
W sobotni poranek spotkały się drużyny zuchowe, harcerskie i starszoharcerskie z Dzierzgonia, Przezmarku i Sztumu. Było nas 75 osób i …pies.
Na bazę wybraliśmy nowo wybudowaną, nowoczesną i naprawdę piękną przystań żeglarską, której gospodarz
przyjął nas wszystkich bardzo gościnnie.
Sześć 10-osobowych zuchowo-harcerskich patroli wyruszyło w prawie ośmiokilometrową trasę po okolicy.
Wędrówka rozpoczęła się od śluzy
przez wał wiślany, mosteczek na Liwie,
pola, lasy, rezerwat przyrody i dróżki Białej Góry. Po drodze należało wykonać
jeszcze bardzo wiele zadań. Niezbędna
okazała się zatem wiedza z zakresu historii harcerstwa, metodyki, terenoznawstwa, samarytanki, geografii, a nawet…
harcerskiej poezji.
Zmęczeni, ale z uśmiechniętymi buziami i chrustem w garści na ognisko, patrole zameldowały się w bazie po ponad
czterech godzinach marszu. UFF….
Na zmęczonych czekała herbatka
z cytrynką, a upieczona własnoręcznie
na ognisku kiełbaska smakowała wybornie.
Uroczysty apel i zaśpiewany hymn
harcerski „Wszystko co nasze Polsce oddamy…” zakończył nasze spotkanie.
Wyróżniono druhny i druhów, którzy
przez cały rok dzielnie zmagali się z trudnościami codziennej harcerskiej pracy.

Bazą dla zlotu hufca była przystań żeglarska w Białej Górze

Są tą: Aleksandra Kaźmierczak z Przezmarka, Wiktoria Trzcińska, Krystian Pawełkiewicz i Milan Safander ze Sztumu.
Natomiast bohaterami zlotu były patrole, które najlepiej wykonały swoje zadanie i zdobyły najwięcej punktów. I tak:
pierwsze miejsce zajął patrol Dominiki Hraj; drugie Krystiana Pawełkiewicza,
a trzecie Marleny Jędrzejak.
Gratulujemy. Dziękujemy naszym
drużynowym, którzy jak zwykle, poświęcili swój czas, aby bawić się i opiekować
dziećmi, i bez których zlot by się nie odbył. Uznanie należy się całej braci organizacyjnej.
A całej wielkiej 75 osobowej grupie,
która wybrała wędrówkę, zabawę i spotkanie z drugim człowiekiem „oko w oko”,

Dogodniejszy dojazd do zielonego parkingu
Kończą się prace nad przebudową dojazdu do parkingu przy ul. Jagiełły (tzw. zielonego – przy Jeziorze Barlewickim). Prace prowadzi firma BUD-EKO
z Kwidzyna.
Droga jest wykonywana z kostki kamiennej brukowej pozyskanej podczas

przebudowy ulic w centrum miasta, co
zmniejsza koszty inwestycji.
Poprawią się zdecydowanie warunki
dojazdu i zmotoryzowani zaczną częściej
korzystać z miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie centrum.

zamiast stukania w klawiaturę komputera, życzymy radości i zadowolenia z dobrze wykonanej pracy.
Smutno było się rozstawać, ale… Niedługo znów się spotkamy na harcerskim
szlaku.
Komenda Hufca ZHP
im. I Dywizji Kościuszkowskiej

Nietypowe
interwencje
Straż Miejska została powiadomiona
przez zakład pogrzebowy o lisie, który
wpadł do odkrytego grobowca. Zwierzę
było wystraszone i zdezorientowane,
nie miało szans, by wydostać się z dołu o własnych siłach. Najprawdopodobniej w godzinach nocnych, wędrując po
cmentarzu, wpadło do grobowca, przygotowanego wcześniej do pochówku.
Strażnicy przy pomocy specjalistycznego sprzętu wyciągnęli zwierzę i wypuścili do lasu.
Pomocy udzielali funkcjonariusze
z Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.
28 września jeden z mieszkańców
poinformował, że przy zabudowaniach
ul. Czarneckiego znajduje się łabędź.
Okazało się, że jest to młody osobnik,
tak zwany roczniak, który ucząc się latać,
zahaczył prawdopodobnie o linię energetyczną i spadł. Został przetransportowany na plażę miejską. Tam ku radości wszystkich odzyskał wigor i popłynął
dziarsko do swojej rodziny.
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Uciążliwe SAFARI
W roku 2010 na wniosek prezesa firmy
„Safari” Sp. z o.o., po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia pod nazwą „Produkcji biomasy w postaci pelletu ze słomy”
na środowisko, wydano decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania dla
realizacji tego przedsięwzięcia. Ponadto
w tym roku wydano kolejną decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania
dla „Rozbudowy zakładu produkcji paliwa
typu pellet”. Planowane zamierzenie inwestycyjne należy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) zakwalifikowano je jako: „instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów,
inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41
– 47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż
0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja
energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowiska odpadów”.

W wyniku przeprowadzanych uzgodnień z organami współdziałającymi w postępowaniu tj. Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Malborku, konsultacjami społecznymi, spotkaniami przedsiębiorcy,
radnych i mieszkańców na komisjach Rady Miejskiej wydaną decyzję obostrzono
licznymi obowiązkami, których skutkiem
miało być zmniejszenie uciążliwości zakładu. Obowiązki te to m.in. monitorowanie istniejącej instalacji w zakresie emisji
hałasu, ścieku i odpadów, systematycznego dokonywania przeglądu pracujących urządzeń, wykonywania badań poziomu hałasu i przekazywania wyników
tut. Urzędowi czy zabudowy linii technologicznej i urządzeń emitujących hałas
w celu jego zmniejszenia.
Z uwagi na wniesione przez jedną ze
stron postępowania odwołanie od niniejszej decyzji, w chwili obecnej trwa postępowanie odwoławcze w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku, a decyzja nie może być realizowana.
Przez cały czas funkcjonowania zakładu Safari do urzędu napływają liczne skargi głównie związane z emisją nadmiernego hałasu oraz zapylenia. Wszystkie zgodnie z kompetencjami zawartymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo
ochrono środowiska (tekst jednolity Dz. U.

Nr 25, poz. 150 ze zm.) zostały przekazane
organom mającym stosowne upoważnienia do kontrolowania zakładów gospodarczych, tj. Staroście Sztumskiemu oraz
Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zgodnie z art.
379 ust. 3 powyższej ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta może podejmować stosowne działania, tj. m.in. wydawanie decyzji nakazujących zaprzestanie naruszania norm ochrony środowiska,
wykonywania pomiarów czy przyjmowania zgłoszeń w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.
Wynikiem ostatnich skarg oraz własnych obserwacji Urzędu w dniu 23 sierpnia zwrócono się z oficjalnym pismem do
Starosty Sztumskiego o podjęcie stosownych działań wynikających z posiadanych
przez niego kompetencji w zakresie kontroli obiektów prowadzących działalność
gospodarczą.
Mając na uwadze głównie aspekt
uciążliwości akustycznych poproszono
o dokonanie bądź zlecenie dokonania
pomiaru hałasu pochodzącego z zakładu
z względem obszarów chronionych akustycznie i w przypadku stwierdzenia przekroczenia norm nałożenia decyzji administracyjnej określającej dopuszczalne poziomy emisji hałasu do środowiska.

Z muzyką bawię się wesoło
W tym roku szkolnym czernińskie przedszkole realizuje dodatkowy program zajęć muzycznych, opracowany przez
nauczycielkę Sylwię Rucińską Muchę.
„Dziecko ma potrzebę klimatu, chce
świata pełnego oczarowań, a muzyka pozwala znaleźć się w tym świecie.” (J. Katie
Bromham). Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka.
Przeżycia związane z odbiorem muzyki
mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Dzieci łatwo ją przyswajają, czerpią z niej niewyobrażalne korzyści
i piękno, wrażliwość, pomysłowość, wyobraźnię, muzykalność. Aktywne słuchanie z wykorzystaniem elementów tańca,
zabawy, śpiewu sprawia, że muzyka staje
się lubiana i chętnie słuchana.
Wychodząc naprzeciw potrzebom
dzieci, rodziców jak również przedszkola opracowany został program zajęć muzycznych maluchów od 3 do 6 lat. Dwa razy w tygodniu są prowadzone zajęcia dla
dzieci przejawiających zainteresowania
muzyczne. Do pomocy włączeni zosta-

Przedszkolaki uczą się m.in. gry na flażolecie, tańców ludowych i towarzyskich, zabaw rytmicznych,
śpiewu oraz odbioru muzyki.

li także rodzice. Przedszkolaki w ramach
dodatkowych zajęć uczą się m.in. gry na
flażolecie, tańców ludowych i towarzyskich, zabaw rytmicznych, śpiewu oraz
odbioru muzyki.
Realizowanemu programowi towarzyszyć będą imprezy. Odbędą się m.in.

obchodzone - Światowy Dzień Muzyki
i Dzień Tańca.
Dziecko przez to co robi, co tworzy
wyraża siebie. Dlatego, aby zaspokoić tę
potrzebę działania i ekspresji został wdrożony ten program.
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W poszukiwaniu korzeni
Wśród napływającej ostatnio do Urzędu Miasta i Gminy korespondencji dwie miały niecodzienny charakter. Zawierały
bowiem prośby o pomoc w odtworzeniu rodzinnej historii. Jeden list był z Izraela, drugi z Niemiec.
Mieszkaniec Berlina poszukiwał wszelkich dokumentów dotyczących swojego
przodka – Carla Ferdinanda
Weddinga (1808 - 1840). Tylko dla znawcy dziejów Sztumu nie jest to postać anonimowa. Był lekarzem powiatowym, który pochodził ze
Śląska. Zmarł młodo, prawdopodobnie na skutek choroby, której nabawił się, wyjeżdżając w złą pogodę zimą do
chorego. Opis jego pogrzebu
i krótka biografia zostały wydrukowane w malborskiej oficynie Kanterschena.
Warto dodać, że ojcem
sztumskiego medyka był Johann Friedrich Wedding
(1759 – 1830), który znakomicie zapisał się w historii przemysłowej Śląska. Konstruował
tam najnowocześniejsze huty.

Sławny ojciec
doktora
Przytoczmy za Łukaszem
Skopem: Wedding ukończył
znane berlińskie gimnazjum
„Zum grauen Kloster”, po
czym studiował budowę maszyn, budownictwo kopalń
i hut oraz architekturę na Akademii Górniczej we Freiburgu.
Nabyte umiejętności praktykował w różnych pruskich hutach żelaza.
W 1785 roku został przeniesiony z Berlina na Śląsk.
Otrzymał stanowisko inspektora budownictwa przemysłowego. W Strzybnicy koło Tarnowskich Gór zajął się
budową huty ołowiu i srebra „Fryderyk”. W 1791 roku
kierował już hutą „Mała Panew” w Ozimku oraz podjął
prace, wraz z Johnem Baildonem i Redenem, nad projektem „Królewskiej Huty”
w Gliwicach. Tam w 1796 roku uruchomili pierwszy w Europie piec opalany koksem.
Następnie zaczęli budować

„Królewską Hutę” w dzisiejszym Chorzowie. Rozpoczęła
pracę w 1802 roku i była największą i najnowocześniejszą
w ówczesnej Europie. Jeden
z 4 zainstalowanych tam pieców otrzymał nawet nazwę
Wedding. Sprawował nadzór
nad całym państwowym budownictwem przemysłowym
na Śląsku. Za żonę wziął sobie
córkę pioniera przemysłu hutniczego, Johana Ferdynanda
Koulhaasa. Therese Berte Caroline zmarła w czasie porodu i Wedding ożenił się z jej
siostrą - Henriettą Eleonorą (1777-1810). Doczekali się
siedmiorga dzieci, a Carl Ferdinand był z nich najmłodszy.
On doczekał się tylko jednego potomka – Wilhelma
urodzonego w 1839 r. w Sztumie. Ten zaś miał ośmioro
dzieci. Babcia autora korespondencji z urzędem była
jednym z nich.
Niestety, magistrat nie
mógł pomóc panu G. w zbieraniu odpisów dokumentów rodzinnych ani wskazać
miejsca, gdzie one są przechowywane. Akta urzędu stanu cywilnego przechowuje
się przez 100 lat, potem trafiają one do archiwum państwowego. Na podstawie internetowej bazy archiwalnej
Sezam można stwierdzić, nie
ma w krajowych zasobach
akt Sztumu. Są jedynie Przedzamcza z początku ubiegłego
wieku, ale wówczas nie należało ono administracyjnie do
miasta.

Dom pradziadka

Autorkę e-maila pisanego
w języku angielskim interesowało, czy nadal w Sztumie stoi
dom, który należał do jej pradziadka Juliusa Krombacha
w latach międzywojennych.
Miał się on znajdować niedaleko poczty. Dołączyła do maila starą, rodzinną fotografię
przedstawiającą budynek na

Dom kupca Juliusa Krombacha przy dawnej ulicy Dworcowej.

początku ubiegłego wieku. To
była druga wskazówka.
Staraliśmy się pomóc naszej korespondentce. W książce adresowej Sztumu z lat 20.
ub. wieku znaleźliśmy nazwisko Juliusa Krombacha, jego
adres (Bahnofstrasse 153, czyli Dworcowa), numer telefonu
2 oraz reklamę jego kupieckiej działalności. Dawna ulica Dworcowa to obecne dwie
- Mickiewicza i Reja. Wskazówka, że dom znajdował się
w pobliżu poczty wskazywał
na dzisiejszą Mickiewicza. Po
szczegółowej analizie zdjęcia okazało się, że chodzi niestniejący od lat 80. ub. wieku
budynek, w którym znajdowała się biblioteka publiczna,

obok kawiarni Zantyr. Dom
z charakterystyczna drewnianą werandą został rozebrany
i w tym miejscy stanął biurowiec ZUS.
Juliusz Krombach nie był
tylko zwykłym kupcem. Musiał cieszyć się poważaniem
mieszkańców, skoro wybierano go przez całe lata do rady
miejskiej. W latach trzydziestych ub. stulecia sprzedał
swoją nieruchomość i wyprowadził się z naszego miasta.
Jego prawnuczka, mieszkająca w Izraelu, odpisała:
Szkoda, że nie ma już tamtego domu. Ucieszyła mnie informacja, że znajdowała się
tam biblioteka, bo cała nasza
rodzina kocha książki...

Dojazd na cmentarz
Straż Miejska informuje, że 1 listopada zostanie zmieniona
organizacja ruchu na drodze dojazdowej do cmentarza komunalnego na Zajezierzu - od 9:00 do 16:00.
Od skrzyżowania ulicy Polnej z drogą na Zajezierze będzie
obowiązywał ruch jednokierunkowy oraz zakaz zatrzymywania i postoju po obu stronach jezdni i poboczu aż do cmentarza.
Objazd od cmentarza: przez Zajezierze i wyjazd na ul. Polną w kierunku miasta. Droga ta zostanie oznakowana. Nie będzie możliwości wjazdu od strony zajezierskiej na cmentarz.
Niestosowanie się do znaków drogowych skutkuje mandatem karnym wysokości 100 zł oraz 1 punkt karny zgodnie z taryfikatorem mandatowym.
Straż Miejska zwraca się z apelem do mieszkańców o pozostawienie samochodów na parkingach i przejście na cmentarz zajezierski.
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Kino „Powiśle” – dawniej „22 Lipca”
Otwarcie kina po modernizacji to wystarczający powód, by przypomnieć powojenną historię tej placówki i ludzi z nią
związanych.
Tadeusz
Dominikowski dobrze pamięta, że jako dziecko chodził na seanse
do kina „Syrena”, które mieściło się przy ulicy Baczyńskiego. Mieszkał z rodziną w budynku Szkoły Podstawowej
przy ulicy Reja. Obok była hala sportowa, często wieczorami odbywały się wieczorki taneczne. Potem zaadaptowano te pomieszczenie na salę
na projekcyjną. Powstało kino
o nazwie „22 Lipca”
– Metalowe krzesła ustawione na prostej podłodze –
wspomina. Który to był rok?
Nie wie. To znaczy, pamięta
samo wydarzenie i uroczystości związane z otwarciem, był
to lipiec, wakacje, ale rok...
Jak wynika z artykułów
prasowych, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Sztumie zabrało sportowcom salę w latach 1948-49
i oddało w użytkowanie Okręgowemu Zarządowi Kin.
Trzynastoletnia przygoda Dominikowskiego z kinem
rozpoczęła się w 1958 roku
podczas odbywania praktyki
uczniowskiej. O tym, że to dobry fach przekonali rodziców
ich serdeczni znajomi. Zofia
Kozłowska pracowała w kinie
i Powiatowym Domu Kultury
jako sprzątaczka. Jej mąż Bernard był woźnym i palaczem
także w obydwu firmach oraz

bileterem w kinie. Placówką kierował Wiktor Nemitz,
przedwojenny niemiecki komunista.
- Praktykowałem u kinooperatora Alfreda Krajewskiego – wspomina Dominikowski. - Zdobyłem wszystkie uprawnienia kinooperatora aż do pierwszej kategorii. Pamiętam nadal, na jakich
projektorach rozpoczynałem
edukację: jeden „enerdowski”, a drugi „niemiecki” i trzeba było kręcić korbką, żeby je
uruchomić.

Wojskowe porządki
Nazwę kina z „22 Lipca” na
„Powiśle” zmieniono po 1956
roku. W 1958 roku „Dziennik
Bałtycki” zamieścił informację, że „od 1 sierpnia kierownikiem kina „Powiśle” w Sztumie jest ob. Stanisław Bzdęga, były oficer zawodowy. Mimo, że stanowisko to zajmuje
stosunkowo krótko, porządki
w kinie zmieniły się na lepsze.
M.in. przemalowano widownię, założono katary na okna,
naprawiono krzesła, a także
podwyższono ostatnie rzędy
krzeseł, dzięki czemu siedzącym tam widzom zapewniono lepszą widoczność.”
Niektórzy starsi sztumianie twierdzą, że nowa nazwa kina zaczęła funkcjono-

Tak wyglądał budynek kina „Powisle” przed półwieczem...

wać po modernizacji budynku w 1961 roku. Zmieniono
wówczas pod względem architektonicznym wnętrze sali:
nowoczesne siedzenia ustawiono na pochyłej podłodze,
dzięki czemu była dobra widoczność,
przystosowano
ekran do wyświetlania filmów
panoramicznych, na ścianie
frontowej zainstalowane zostały neony reklamowe z nazwą kina, jedyne w mieście.
Jan Marszałkowski zatrudnił się w kinie objazdowym „Puszczyk” w 1962 roku. W Sztumie działały wówczas dwie placówki: „Powiśle”,
której kierownikiem był Stanisław Bzdęga i właśnie kino
ruchome z szefem Władysławem Dudajkiem. Obaj panowie zamienili miejscowe koszary wojskowe, gdy zlikwidowano jednostkę, na salę kinową.
- W „Powiślu” Krystyna Pol
i Halina Wujkowska sprzedawały bilety, pierwszym kinooperatorem był Krajewski,
a Franciszek Fitkau pracował
jako młodszy kinooperator –
wspomina.
Obydwa kina podlegały
pod Wojewódzki Zarząd Kin
w Gdańsku. Tam odbywało
się planowanie repertuaru.
Zasada była prosta: 75 proc.
filmów musiała pochodzić
z krajów socjalistycznych.
- W ramach Dni Filmu Radzieckiego
wyświetlaliśmy
obraz pod tytułem „Młode
zielone” – wspomina Marszałkowski. – Ludzie zapłacili za bilety, ale filmu nie chcieli oglądać. To zdarzenie miało
miejsce w Watkowicach.
Po dwuletniej przygodzie
z innym ptasim kinie „Orzeł”,
z którym wędrował po całym województwie, wrócił do
„Puszczyka”, zostając kierownikiem i kinooperatorem jednocześnie. Kiedy przeszedł do
„Powiśla”, w „Puszczyku” kolejno pracowali Jan Omieczyń-

ski, Hubert Bolesławski, Majchrzycki, Eugeniusz Sojka
i Jan Kaczmarek - ten do początku lat osiemdziesiątych.
Potem kino ruchome przestało istnieć… Marszałkowski w 1974 roku odszedł do
Sztumskiego Ośrodka Kultury, po nim pałeczkę kinooperatora przejął Bronisław Wychocki. Przez ponad dwadzieścia lat oglądał filmy przez
specjalne okienko z kabiny,
siedząc obok dwóch dużych
projektorów. Kochał kino, jak
mało kto…

Drugi dom
– Zresztą dla wielu z nas
kino stało się czymś więcej niż
pracą, niemal drugim domem
– wspomina Jan Marszałkowski. – Przed seansem „Potopu” nasza koleżanka urodziła
w gabinecie kierownika Tabora córeczkę, która otrzymała
z tej okazji imię Oleńka.
Stanisław Tabor szefował kinu Powiśle od 1965 roku. W pierwszych miesiącach
1981 roku odszedł na emeryturę. To za jego czasów placówka przeszła kolejne modernizacje. Twarde krzesła zastąpiły miękkie fotele, zmieniono ekran, ogniotrwałą
kurtynę odsłaniano automatycznie.
Mimo że frekwencja dopisywała, to sztumskie kino –
jak wspominał pan Stanisław
Tabor – prawie nigdy na siebie nie zarabiało. Wyjątek stanowiły te miesiące, gdy organizowano dodatkowe seanse, wyświetlając ówczesne przeboje. A nieśmiertelne
wówczas tytuły to „Krzyżacy”,
„Przeminęło z wiatrem”, „Fantomas”, „Winnetou”, „Zakazane piosenki”, „Kanał”, „Ogniomistrz Kaleń”...
Kino działało w świątki
i piątki. Jedynie poniedziałki
były dniem wolnym. Oprócz
regularnych seansów, nie-
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dzielnych poranków dla dzieci, dodatkowych projekcji dla
szkół i zakładów pracy, były
seanse Dyskusyjnego Klubu
Filmowego Labirynt. W sali
Powiśla występowali też artyści (m. in. legendarni już Mieczysław Fogg czy Mieczysława Ćwiklińska), organizowano akademie „ku czci”, „z okazji” i koncerty.

Wejście smoka
Na pytanie, jaki film
w sztumskim kinie miał największą widownię, Daniela Wilanowska, która przejęła kierownictwo po Stanisławie Taborze, a pracowała od
1970 roku, odpowiada bez zastanowienia: – „Wejście smoka”. Graliśmy go kilka razy
dziennie na dodatkowych seansach i na seansach popołudniowych. Najchętniej oglądała go młodzież, a szczególnie chłopcy, i to wielokrotnie.
W latach osiemdziesiątych
ub. wieku podniesiono standard kina i zmieniono kategorię z drugiej na pierwszą.
– Wiązało się to z większym dostępem do filmów
premierowych i dobrej jakości artystycznej – wspomina pani Daniela. – Repertuar mógł proponować kierownik kina.
Nie obowiązywał już
sztywny plan z lat sześćdziesiątych ub. wieku. Owszem,
trzeba było mieć kilka tytułów
bratnich krajów, co jednak nie
oznaczało kina mało interesującego. Te lata pod względem
oglądalności były bardzo dobre.
Po dziewiętnastu latach
pracy odeszła na emeryturę, w momencie kiedy w kinie następowały duże zmiany, począwszy od zarządcy po
trwający po dziś dzień spadek
zainteresowania filmem.
(Wypowiedzi osób występujących w tekście pochodzą
z lat 2006-2007 i zostały zebrane przez Krystynę i Janusza Ryszkowskich)
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Zrozumieć swój biznes
w... kawiarence
26 września w sali Sztumskiego Centrum Kultury odbyło się inauguracyjne spotkanie
w ramach tzw. kawiarenek biznesowych. Burmistrz skierował zaproszenie do
całego sektora małych i średnich przedsiębiorstw z terenu gminy. Przybyło ponad 20
przedsiębiorców.
Celem inicjatywy jest nawiązanie dialogu pomiędzy
samorządem, przedsiębiorcami i ekspertami po to, by zdiagnozować problemy, z jakimi
borykają się sztumscy przedsiębiorcy i podjąć próbę ich
rozwiązania. To okazja do poznania wzajemnych oczekiwań i możliwości w zakresie
wspierania rozwoju przedsiębiorczości.
Idea „kawiarenek biznesu”
(kawiarenek gospodarczych)
polega na wymianie i konfrontacji wiedzy praktyków
(przedsiębiorców) oraz ekspertów (naukowców z praktycznym
doświadczeniem
w zarządzaniu firmą).
Podczas takich spotkań,
odbywających się na ogół
raz w miesiącu, przedsiębiorcy mówią o swoich problemach i obawach. Eksperci podpowiadają, jak radzić
sobie w trudnych sytuacjach,
których nie brakuje w żadnej
firmie. W trakcie spotkań nikt
nikogo nie poucza, uczestnicy spotkania są partnerami
i uczą się od siebie nawzajem.
Praktyka pokazuje, że ze spotkań zadowolone są obie strony. Takie spotkania odbywały
się w województwie warmińsko-mazurskim i cieszyły się
ogromnym powodzeniem.
Spotkania są bezpłatne.
Istnieje możliwość indywidualnych bezpłatnych konsultacji podczas spotkań w „kawiarence biznesu”.
Pierwsze spotkanie poprowadził dr inż. Zygmunt
Mietlewski, adiunkt na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w Akademii
Morskiej w Gdyni, mieszkaniec Sztumu, który specjalizuje się w problematyce orga-

Podczas najbliższego spotkania w kawiarence gospodarczej sztumscy
przedsiębiorcy poznają kilka historii biznesowych ku rozwadze...

nizacji i zarządzania małymi
i średnimi przedsiębiorstwami (projektowanie biznesu,
kryzys w przedsiębiorstwie –
jak sobie z nim radzić, strategie zarządzania oraz doskonalenie różnych form organizacji i systemów zarządzania).
Posiada duże doświadczenie
menedżerskie zdobyte w kraju i za granicą, ekspert i doradca w projektach zajmujących się restrukturyzacją firm
w sektorze MŚP, autor licznych analiz i raportów wykonanych dla biznesu.
Kolejne spotkanie odbędzie się 6 listopada o godz.
17 w sali Sztumskiego Centrum Kultury (ul. Reja 13). Temat wiodący to „Zrozumieć
biznes”.
Dlaczego taki? Przedsiębiorcy przy podejmowaniu
decyzji biznesowych często
zdają się na swoje doświadczenie i intuicję. Przekonani
są, że skoro większość z nich
postępuje identycznie w podobnych sytuacjach biznesowych, to nie jest możliwe, aby
większość się myliła. Tymczasem doświadczenie i intuicja
mogą nie wystarczyć, czasem

wręcz mogą utrudniać racjonalne podjęcie decyzji. Za
kierowanie się wyłącznie doświadczeniem przedsiębiorcy
często słono płacą.
Podczas najbliższego spotkania w kawiarence gospodarczej sztumscy przedsiębiorcy poznają kilka historii
z życia wziętych, historii o fatalnych w skutkach decyzjach
podjętych w oparciu o doświadczenie i intuicję przedsiębiorcy. Najlepiej uczyć się
na błędach i to nie na własnych. Jak pokazuje praktyka gospodarcza jest to bardzo
trudne, ale możliwe. W biznesie doświadczenie i intuicja są
ważne. Jednak o wiele ważniejsze jest zrozumienie biznesu, który się prowadzi.
Zapraszamy też do zgłaszania własnych oczekiwań
dotyczących tematyki poszczególnych spotkań. Wszelkie pytania, pomysły i sugestie prosimy kierować: adres e-mail: kawiarenki.gospodarcze@sztum.pl , listownie
- Urząd Miasta i Gminy lub telefonicznie do pani Darii Mietlewskiej-Dura,
sekretarza
gminy (tel. 55 640 63 20).
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Stop przemocy w rodzinie
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor w dniu 21.08.2012 r. podpisał porozumienie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, reprezentowanym przez
dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Krystynę Wyrwicką,
o wsparcie realizacji zadania publicznego
pod tytułem „STOP PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE I GMINIE SZTUM”, realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
Termin realizacji: 03.09.2012 r. do
31.12.2012 r.
Celem projektu jest ograniczenie skali przemocy w rodzinie i zwiększenie
skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy
Sztum.
Podmiotem realizującym zadanie jest
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie.
W ramach realizacji projektu przewiduje się szereg działań prowadzących do
osiągnięcia celu projektu, które obejmują:
1. Ukazanie się artykułu prasowego
w Informatorze Miasta i Gminy Sztum
i prasie lokalnej na temat projektu na po-

czątku i na zakończenie jego realizacji
oraz artykułu na temat skali występującej przemocy na podstawie opracowanego Raportu.
2. Projektowanie ulotek i plakatów
o tematyce przemocy oraz instytucjach
w mieście i gminie Sztum świadczących
pomoc ofiarom przemocy domowej,
a także sprawcom i ich rozpowszechnianie na terenie gminy (m.in. szkoły, ośrodki
zdrowia, Urzędy, itd.)
3. Uruchomienie zakładki na stronie
www.mgopssztum.pl o realizacji projektu.
4. Przeprowadzenie badań ankietowych w szkołach oraz środowisku lokalnym Miasta i Gminy Sztum- pozyskanie
niezbędnych informacji do stworzenia
Raportu w zakresie „grup ryzyka”.
5. Opracowanie i upowszechnianie
Raportu- diagnoza tzw. „grup ryzyka”.
6. Opracowanie i upowszechnianie
broszury „Jak być dobrym rodzicem”.
7. Cykl spotkań profilaktycznych prowadzonych przez specjalistów – przedszkola, szkoły na terenie miasta i gminy
Sztum w celu zwiększenia świadomości
zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie.

8. Zorganizowanie otwartego spotkania dla społeczności lokalnej z terenu
miasta i gminy Sztum
w zakresie
zapobiegania powielaniu złych wzorców
rodzinnych i środowiskowych, propagowania prawidłowych wzorców rodzicielskich, nabywania umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach kryzysowych.
9. Uroczyste spotkanie podsumowujące z udziałem instytucji zaangażowanych w realizację projektu oraz społeczności lokalnej z terenu miasta i gminy
Sztum.
Odbiorcami projektu są mieszkańcy
miasta i gminy Sztum oraz rodziny i osoby zagrożone przemocą w rodzinie.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie przewiduje, iż
przy realizacji projektu wzrośnie wiedza i wrażliwość społeczna mieszkańców
miasta i gminy wobec zjawiska przemocy w rodzinie. Ponadto zwiększy się wiedza społeczeństwa w zakresie pozytywnych wzorców wychowawczych oraz relacji rodzic - dziecko, jak również podniesie
się jakość usług kierowanych do osób zagrożonych przemocą w rodzinie.

O GŁOSZEN IE
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum na podstawie art. 35 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz.
651 ze zm.) informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu wywieszono wykazy dotyczące sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Nowowiejskiego nr 20 wraz oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału do działki nr 257/1, opisanej w KW nr
3545.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 u.g.n. informuje, że
Na dzień 23 listopada 2012 r. na godz. 10 został wyznaczony termin III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Czarnieckiego, opisanej w KW nr 1892, przeznaczonej pod zabudowę usługową i mieszkaniową
wielorodzinną, oznaczonej numerami:
279/135 o pow. 2740 m kw. – zabudowana, na której znajdują się budynki i urządzenia przewidziane do rozbiórki i demontażu: magazyn smarów i olejów, ogrodzenie, wiata stalowa, zbiornik stalowy,
279/143 o pow. 5690 m kw. - bez zabudowy
Cena wywoławcza do III przetargu: 324.800,00 zł. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu za grunt zostanie doliczony podatek VAT.
Wadium w wysokości 32.480,00 zł, należy wpłacić do dnia 20.11.2012 roku na konto depozytowe Miasta i Gminy Sztum w BS Sztum
nr 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040
Na dzień 9.11.2012 r. na godz. 11, 11.30, 12 ,12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum pokój nr 33, został wyznaczony termin
czterech przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Sztumie przy ul. Spokojnej i Konopnickiej,
opisanych w KW nr 18927, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oznaczonych numerami:
279/152 o pow. 930 m kw., cena wywoławcza 65.100 zł, wadium: 6510,00 zł
279/153 o pow. 835 m kw., cena wywoławcza 58.450 zł, wadium: 5845,00 zł
279/154 o pow. 946 m kw., cena wywoławcza 66 220 zł wadium: 6622,00 zł
279/155 o pow. 817 m kw., cena wywoławcza 57 190 zł wadium: 5719,00 zł
Wadium za nieruchomość: należy wpłacić do dnia 6.11.2012 roku na konto depozytowe Miasta i Gminy Sztum w BS Sztum nr 19
8309 0000 0000 0042 2000 0040
Pełna treść wykazów i ogłoszeń (do pobrania), umieszczona jest na stronie internetowej bip.sztum.pl w rubryce – ogłoszenia i wykazy.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przystąpienia i przeprowadzenia przetargu można uzyskać w siedzibie UMiG w Sztumie , ul. Mickiewicza 39, w pokoju nr 52 i 43, II piętro lub telefonicznie : (55) 640 63 79 lub 640 63 62.

WWW.SZTUM.PL • PAŹDZIERNIK 2012

11

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Podstawowe informacje o przedmiocie dzierżawy:
Miejscowość: Obręb Postolin, gm. Sztum – część działki nr 51/3 o pow. 0,2567 ha.
Opis nieruchomości: Nieruchomość przeznaczona na zagospodarowanie rolnicze – uprawy rolne. Przeznaczenie: dzierżawa na
okres do 3 lat.
Wartość rocznego czynszu dzierżawnego – 0,62 q pszenicy. Czynsz dzierżawny jest płatny w dwóch półrocznych terminach w
wysokości równowartości pieniężnej wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy określonej w umowie dzierżawy przez
krajową średnią cenę skupu pszenicy opublikowaną przez GUS za każde półrocze danego roku kalendarzowego obowiązującą w dniu
płatności raty. Wartość czynszu nie może być niższa niż 50 zł rocznie.
Termin wnoszenia opłat czynszu dzierżawnego: Czynsz dzierżawny jest płatny w dwóch półrocznych terminach do 31 marca
każdego roku za pierwsze półrocze i do 30 września za drugie półrocze.
Wykaz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami podlega wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Sztum na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy – Urząd Miasta i Gminy Sztum, pokój nr 42 (II piętro), tel. 55 640 62 72.

OGŁOSZENIE
Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych bądź
kuratorów dla osób ubezwłasnowolnionych.
Wymagania
stawiane
kandydatom:
obywatelstwo
polskie; pełna zdolność do czynności prawnych; pełnia
praw publicznych; nieposzlakowana opinia; stan zdrowia
pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu;
znajomość tematyki związanej ze sprawowaniem kurateli;
umiejętność poruszania się w obszarze instytucji wspierających;
znajomość problematyki niepełnosprawności; kreatywność,
samodzielność, zaangażowanie w realizację zadań.
Do najistotniejszych zadań opiekuna prawnego/
kuratora należą: sprawowanie opieki zgodnie z interesem
podopiecznego i interesem społecznym; zarządzanie majątkiem
podopiecznego – zgodnie z art. 155 § 1 kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego; reprezentowanie interesów podopiecznego
przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi
instytucjami; sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych
działań w terminach określonych przez sąd (zwykle jeden, dwa
razy w roku).
Wymagane dokumenty:
• CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• Podanie/list motywacyjny
• Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie
funkcji opiekuna prawnego.
Zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub
kuratora decyduje sąd, który może przyznać wynagrodzenie
za sprawowaną opiekę.
Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może
przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku,
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.
Obecnie jest to kwota 366,57 zł miesięcznie ( III kw. 2012 r.)
Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów
przyjmują: pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, pok. nr 5,
tel. 55 640 63 32, pok. nr 6, tel. 55 640 63 33, e-mail: sekretariat@
mgopssztum.pl

OGŁOSZENIE
o sprzedaży samochodu gaśniczego w drodze
licytacji ustnej
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie sprzeda samochód gaśniczy marki
Magirus – Deutz TLF 16 numer rejestracyjny EGB-86-75 rok produkcji
1971, silnik o pojemności 8424 cm sześć.
Przetarg ustny odbędzie się w formie publicznej licytacji w dniu 20
listopada 2012 roku o godzinie 10 w sali nr 33 (I piętro), Urzędu Miasta
i Gminy w Sztumie ul Mickiewicza 39. Cena wywoławcza: 2.000,00
złotych brutto.
Wadium w wysokości 200 złotych płatne przed przetargiem na konto
Urzędu Nr 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020 najpóźniej w dniu
przetargu do godziny 9.
Osoby zainteresowane nabyciem samochodu prosimy o wcześniejszy
kontakt w godzinach od 8 do 10 pod numerem telefonów 55 640 63
84 lub 694 485 642 lub osobisty, pokój 63 trzecie piętro Urzędu Miasta
i Gminy w Sztumie.
Samochód można oglądać na parkingu Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Sztumie, ulica Kochanowskiego 28, dwie godziny przed
przetargiem.
W przetargu mogą brać udział osoby, które prawidłowo wniosą
wadium. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg
zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia samochodu.
W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg od
zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym
uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w formie, w jakiej
zostało wniesione.
Uczestnicy przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód
wpłaty wadium; dokument tożsamości; w przypadku, gdy uczestnikiem
przetargu jest podmiot gospodarczy lub inna osoba prawna: aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed terminem przetargu; osoby reprezentujące
w/w podmioty muszą posiadać udzielone im pełnomocnictwo;
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami oraz dokumentacją
przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń; oświadczenie, że oferent
zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym samochodu i nie wnosi
zastrzeżeń.
Szczegółowe uregulowania dotyczące sprzedaży samochodu zawiera
zarządzenie Nr 114/12 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10
października 2012 roku.
Informacje dodatkowe: samochód pożarniczy - gaśniczy; rok
produkcji 1971; skrzynia biegów manualna; rodzaj paliwa – ON; kolor
- czerwień sygnałowa.
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Rowerem po Powiślu i inne ciekawe projekty
27 września Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum podpisał z Samorządem Województwa Pomorskiego umowę przyznania pomocy na operację z zakresu Małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW
na lata 2007-2013 na realizację zadania
pod nazwą „Rowerem po Powiślu - aktywizacja mieszkańców poprzez organizację
cyklu rajdów rowerowych”, którego celem
jest poprawa jakości życia mieszkańców
poprzez promocję aktywnych form wypoczynku, wzmacnianie więzi społecznych
oraz podniesienie świadomości historycznej i kulturowej.
Projekt obejmuje zorganizowanie cyklu czterech rajdów rowerowych. Trasy zostały wyznaczone tak, aby ukazywać oraz
promować walory turystyczne gminy.
Miasto i Gmina Sztum, realizuje projekt wspólnie z Komendą Powiatową Policji
w Sztumie oraz Sztumskim Centrum Kultury. Koszty kwalifikowalne operacji wynoszą
11 537,16 zł, natomiast przyznana pomoc
to kwota 8076,01zł (70 proc. wartości kosztów kwalifikowalnych). Zakończenie projektu planuje się w czerwcu 2013 roku.

Boisko w Piekle

24 września Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podpisał z Samorządem Województwa Pomorskiego umowę przyznania pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom
przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na
lata 2007-2013 na realizację zadania pod
nazwą: „Czas na sport, czas na zdrowie –
przebudowa boisk sportowych w miejscowości Piekło”.
Miasto i Gmina Sztum realizuje projekt
wspólnie ze Sztumskim Centrum Kultury.

Projekt obejmuje przebudowę dwóch
boisk sportowych w miejscowości Piekło
w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do aktywnej formy rekreacji. Zakończenie projektu planuje się na listopad 2013
roku. Koszty kwalifikowalne operacji wynoszą: 173 872,94 zł, natomiast przyznana pomoc to kwota 139 098,00 zł. ( 80 proc. wartości kosztów kwalifikowanych).

Gmina w historii mówionej

9 października 2012 roku Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum podpisał z Samorządem Województwa Pomorskiego umowę
przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007-2013, na
realizację zadania „Gmina Sztum w historii
mówionej - organizacja spotkań osób starszych oraz wydanie albumu”.
W ramach projektu przewidziano cykl
spotkań – warsztatów dla osób starszych
na terenie gminy Sztum.
Warsztaty zaplanowano według następującego harmonogramu: 15.10.2012 świetlica wiejska w Czerninie; 18.10.2012 świetlica wiejska w Czerninie; 23.10.2012 świetlica wiejska w Postolinie; 25.10.2012
- świetlica wiejska w Koślince; 5.11.2012
- świetlica wiejska w Gronajnach;
8.11.2012 - świetlica wiejska w Sztumskiej
Wsi;12.11.2012 - świetlica wiejska w Sztumskim Polu; 15.11.2012 - świetlica wiejska w Piekle; 19.11.2012 - świetlica wiejska w Nowej Wsi; 10. 22.11.2012 - świetlica
wiejska w Gościszewie; 26.11.2012 - świetlica wiejska w Uśnicach; 12. 29.11.2012 świetlica wiejska w Pietrzwałdzie. Wszystkie spotkania o godz. 17.
Organizator przewidział możliwość
przeprowadzenia spotkań indywidualnych. Partnerem projektu jest Sztumskie

Centrum Kultury. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2013 roku. Koszty całkowite operacji wynoszą: 17
834,20 zł, natomiast przyznana pomoc to
kwota 10 270,00 zł.

Witryna wiejska

9 października 2012 roku w Gdańsku
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podpisał
z Samorządem Województwa Pomorskiego umowę przyznania pomocy na operację z zakresu Małych projektów w ramach
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 20072013 na realizację zadania pod nazwą: „Witryna wiejska Gminy Sztum - portal aktywizujący społeczność lokalną oraz promujący tereny Gminy Sztum - utworzenie portalu internetowego oraz przeprowadzenie
kampanii promocyjnej nowo utworzonego portalu”.
W ramach projektu utworzony zostanie
portal Witryna wiejska gminy Sztum, zawierający informacje lokalne i ogłoszenia
dla mieszkańców, opis poszczególnych sołectw. Zawierać będzie również informacje
dotyczące atrakcji turystycznych, galerie
zdjęć nadesłanych przez mieszkańców. Na
zakończenie projektu zaplanowano spotkanie promujące stronę.
Miasto i Gmina Sztum realizuje projekt wspólnie ze Sztumskim Centrum Kultury. Koszty całkowite operacji wynoszą 13
104,60 zł; przyznane dofinansowanie wynosi 9 173,22 zł, co stanowi 70 proc. kosztów kwalifikowanych.
Zakończenie projektu planuje się na
maj 2013 roku.

Festyn Dzień Ziemniaka
6 października na placu przed Urzędem Miasta i Gminy w Sztumie w godz.
10.00 – 15.00 odbył się „Dzień ziemniaka-festyn integrujący lokalne społeczeństwo”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Osi 4 LEADER, realizowany w ramach
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”objętego PROW na lata 2007-2013. Środki zostały pozyskane
przy pomocy Lokalnej Grupy Działania
„Kraina Dolnego Powiśla”.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Czerninie nieodpłatnie częstowały jego uczestników potrawami z ziemnia-

ków. Serwowano między innymi babę
ziemniaczaną, kluski z serem i skwarkami, kotlety ziemniaczane z papryką i pieczarkami, frytki kulki, placki ziemniaczane, a nawet pierogi ruskie, które tradycyjnie nadziewane były farszem z masy
twarogowo-ziemniaczanej. Ogłoszony
został również konkurs na „Najciekawszy
przepis na potrawę z ziemniaka”. Wpłynęły tylko propozycje Ireny Tomasiak; na
pączki ziemniaczane oraz faszerowane
placki.
Festyn uświetnił występ zespołu wokalno-muzycznego Krupa Band.

Podczas festynu wydano 2 tys. różnych potraw
z ziemniaka.
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Biegnij i maszeruj dokoła jeziora
15 grudnia rozpocznie się XIV Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych ze startem i metą na plaży miejskiej.
Dwie kolejne edycje 12 stycznia i 2 lutego. W programie także marsz rekreacyjny Nordic Walking wokół jeziora.
Organizatorem imprezy jest LKS Zantyr Sztum.
Nowością Grand Prix, jak
informuje prezes Ryszard Mazerski, będą różne dystanse
w biegu głównym mężczyzn.
Otóż zawodnicy podczas
pierwszych zawodów okrążą
raz Jezioro Sztumskie, w następnej edycji uczynią to dwukrotnie, a w ostatniej trzykrotnie. A więc w tym przypadku
rywalizacja rozegra się na dystansie ponad 14 kilometrów.
Z pewnością ta nowa formuła
uatrakcyjni współzawodnictwo. Z pewnością rywalizacja potrwa do końca i dopiero wówczas poznamy triumfatora. Przypomnijmy tylko,
że zawodnicy zbierają punkty w poszczególnych biegach,
a w przypadku jednakowej
zdobyczy zadecyduje miejsce
zajęte w ostatnich zawodach.
Juniorzy (dwie kategorie
wiekowe 1994 – 95 oraz 1996
- 97) oraz kobiety (kat. - 199796, 1995-94; 1993-84; 198374; 1973-64; 1963 i starsze)
pobiegną na dystansie jednego okrążenia wokół jeziora.
Nagrody – w biegu głównym kobiet i mężczyzn - miejsca I – V – finansowe, W biegu
juniorów – miejsca I – III rzeczowe. We wszystkich kategoriach wiekowych za miejsca I – III –puchary i nagrody
rzeczowe. Nagrody nie będą
dublowane.

Przewidziano też nagrody
specjalne: W biegu głównym
kobiet i mężczyzn trzech najlepszych sztumian i sztumianek (mieszkańcy miasta i gminy), dla najlepszego sztumianina/sztumianki w każdej kategorii wiekowej, bez względu na zajęte miejsce.
Po zakończeniu I i II edycji
biegów – upominki dla trzech
pierwszych w każdym biegu
oraz losowanie nagród niespodzianek wśród uczestników. Dla wszystkich uczestników biegu głównego startujących w ostatniej edycji pamiątkowe medale – biegacze
i maszerzy.
Każdorazowe
wpisowe w biegu głównym kobiet
i mężczyzn – 10 zł, roczniki
1942 i starsze oraz 1994-1997
udział bezpłatny!
Wszyscy uczestnicy biegów otrzymają bezpłatny gorący posiłek i herbatę. Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zgłaszającego.
Organizator zabezpiecza
przebieralnie, nie odpowiada
za zaginione rzeczy podczas
imprezy.
W biegu głównym wszyscy uczestnicy biorą udział
na własną odpowiedzialność, podpisują oświadczenie

o braku przeciwwskazań do
wysiłku fizycznego w zawodach, niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców.
Numery nadane i wydane
podczas I biegu obowiązują
w II i III biegu!
Zgłoszenia www.elektronicznezapisy.pl lub na miejscu zawodów. Kontakt e: mail –sztum@zantyr.pl , fax –
0552772887, tel. 608038472.
Zapisy na www.elektronicznezapisy.pl do każdego
biegu oraz w dniu zawodów
od godz. 9.00 do 10.45 w holu Szkoły Podstawowej nr 2 Sztum, ul. Reja 15. Początek
zawodów – godz. 11.
Numer konta: LKS Zantyr
Sztum - BS Sztum - 36 8309
0000 0032 7022 2000 0010

Partnerami Zantyru w organizacji Grand Prix będą
Miasto i Gmina Sztum, Starostwo Powiatowe w Sztumie,
Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Gdańsku, Sztumskie Centrum Kultury, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sztum,
Sztumska Agencja Estradowa
Burczyk-Estrada, Straż Miejska w Sztumie i liczni sponsorzy. Patronat Honorowy sprawują: Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego oraz Leszek Tabor –
burmistrz Sztumu.

Po zakończeniu XIII Grand Prix biegacze LKS Zantyr ustawili się do
pamiątkowego zdjęcia.

Kalendarz podatnika

Pomóż bezdomnemu

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum przypomina o terminach płatności, które przypadają w listopadzie.
Terminy płatności podatków i opłat lokalnych:
15 listopada – rata podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego od osób
fizycznych; comiesięczna rata podatku od nieruchomości od osób
prawnych; rata podatku rolnego 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).
Informacje dotyczące podatków i opłat można uzyskać w Referacie Podatkowy - I piętro:
pokój nr 25 – podatki z terenu gminy Sztum, pokój nr 26 – podatki z terenu miasta, pokój nr 26 – podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psów.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się
z apelem do wszystkich mieszkańców miasta i gminy o pomoc
w udzielaniu niezbędnego wsparcia osobom pozostającym bez
dachu nad głową, bądź samotnym czy niepełnosprawnym wymagającym pomocy, zwłaszcza w trudnym okresie zimowym.
Okres zimowy jest dla nich szczególnie trudny. Wszystkim
bezdomnych nie posiadającym schronienia Ośrodek zapewnia
miejsca noclegowe i
ciepły posiłek, a osobom starszym czy niepełnosprawnym pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.
Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie do Policji, Straży Miejskiej
lub Ośrodka Pomocy Społecznej wszelkich informacji dotyczących takich osób (tel. 997, 55 640 63 60, 640 63 32, 640 63 33).
Może to uratować czyjeś życie.
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Na dobre i na złe przez pół wieku
21 września w Urzędzie
Stanu Cywilnego siedem
par obchodziło uroczystość
50-lecia pożycia małżeńskiego. Burmistrz Sztumu Leszek
Tabor złożył jubilatom serdeczne gratulacje i życzenia.
Wręczył także medale przyznawane przez Prezydenta RP tym, którzy przez wiele
lat budują i wspierają rodzinę, dając świadectwo jak być
razem i sobie pomagać. Jubilaci otrzymali także dyplomy z życzeniami oraz kwiaty,
po czym wpisali się do kroniki USC.

Regina i Walenty Latowscy, Zofia i Bolesław Kowalscy, Krystyna i Józef Paciorkowie i Elżbieta i Jan Ziarkowie ze
Sztumu.

Marianna i Bogusław Ciechanowscy, Krystyna i Gerard Paniewaszowie
z Gościszewa, Jadwiga i Eugeniusz Gałkowie ze Szpitalnej Wsi.

Elżbieta i Jan Zarkowie

Państwo Ciechanowscy otrzymali papieskie błogosławieństwo.

Państwo Latowscy z rodziną.

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39, tel. 55 640 6383, e-mail: biuletyn@sztum.pl, wersja
elektroniczna dostępna na www.sztum.pl.
Druk i łamanie: Drukarnia ELGRAF, 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 19 A, tel. 55 239 60 00
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