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Sylwester na placu
Sztumianie będą mogli powitać Nowy Rok na imprezie plenerowej zorganizowanej na placu Wolności przez
Sztumski Ośrodek Kultury.
Od godz. 23 grać będzie zespół Retro Voice. O północy życzenia noworoczne złożą mieszkańcom władze samorządowe miasta i gminy, po nich pokaz ogni sztucznych i dalszy ciąg koncertu.
Zakończenie imprezy ok. 1. 00.

Roczny bilans
Na sesjach radni sporadycznie dyskutują, gdyż mają już pełną jasność
uchwał, nad którymi głosują. Bardzo
ważną sprawą jest fakt, że nasze sesje,
w przeciwieństwie do posiedzeń Sejmu, przebiegają spokojnie, bez drastycznych sporów, czy też pyskówek –
mówi Czesław Oleksiak, przewodniczący Rady Miejskiej.
Str. 4

Historia mówiona
W styczniu 1945 roku władze niemieckie podjęły decyzję o przymusowej ewakuacji. Była mroźna zima, śnieżyca. Jechałem z babcią Wiktorią na wozie. Wielu ludzi miało odmrożone ręce
i nogi. U babci powstały duże rany na
nogach. Nie wygoiły się i były przyczyną jej śmierci w 1947 roku. Dotarliśmy
wtedy do Piekła, dalej nie można się było poruszać, bo droga została zablokowana uciekinierami.
Str. 7
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Z miasta i gminy

Stypendyści
Burmistrza

Mają nie tylko wysoką średnią ocen
i zdobywają laury na olimpiadach oraz
konkursach przedmiotowych, rywalizacji sportowej, ale także wyróżniają się
w działalności społecznej. Tak najkrócej
można scharakteryzować stypendystów
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
- Samorząd inwestuje nie tylko w infrastrukturę oświatową, ale także w lu-

Wieczerza wigilijna

dzi, bo człowiek to najlepsza inwestycja
– stwierdził burmistrz Leszek Tabor podczas uroczystego spotkania stypendystów i ich rodziców w Sztumskim Centrum Kultury.
Oto laureaci, których wyłoniła specjalnie powołana komisja: Magdalena
Luberda (Czernin), Marta Zarańska, Karolina Smolińska, Kinga Ruczkowska, Sonia
Pawełkiewicz, Katarzyna Litwin, Agnieszka Kęsicka, Joanna Głębicka, Katarzyna
Bień (Sztum) - to tegoroczni absolwenci
gimnazjów. Anita Kaszuba, Karolina Plu-

Ponad 200 osób, w tym wiele samotnych, uczestniczyło
w spotkaniu wigilijnym, organizowanym po raz dziewiętnasty.
Organizatorami byli burmistrz Leszek Tabor, Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, obie parafie oraz sztumskie Koło
Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych i Zarząd Rejonowy
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sztumie.
Wystąpiły dzieci z chórku przy parafii św. Anny oraz uczestnicy Środowiskowego Dom Samopomocy w Czerninie.

Kawiarenki nagrodzone
Sztum otrzymał pierwszą nagrodę
w konkursie „Gmina przyjazna przedsiębiorcom 2012” w kategorii „Najlepsza inicjatywa na rzecz przedsiębiorców”. Spośród gmin województwa pomorskiego to
właśnie sztumski pomysł organizowania
„kawiarenek biznesu” spotkał się z największym uznaniem rady ekspertów złożonej z przedsiębiorców, byłych samorządowców i pracowników naukowych po-

Magia świąt

ta, Marta Winkiel, Adrianna Koza, Michalina Nenczak, Patrycja Alicja Rozwadowska, Michał Przybyszewski (Gimnazjum
nr 1 Sztum), Michał Sztandarski, Edyta
Klekowiecka, Edyta Horzempa (Gimnazjum nr 2 Czernin), Julia Tomasiak, Jakub
Nenczak, Radosław Stankiewicz, Kacper
Grudniewski, Michał Zdziennicki, Aleksandra Markowicz, Justyna Świderska,
Klara Omieczyńska - SP 2, Przemysław
Steiniger, Julia Anna Jankiewicz, Agata
Sombrowska - (SP Nowa Wieś).

Od św. Mikołajów zaroił się 6 grudnia plac Wolności. Od południa w kościele poewangelickim zorganizowano kiermasz
świąteczny. Po południu na scenie, gdzie wcześniej występowały zespoły dzieciece, pojawili się włodarze miasta. Burmistrz
Leszek Tabor i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Waldemar
Fierek złożyli mieszkańcom życzenia świąteczne. Burmistrz tradycyjnie zapalił światełka na żywej choince i włączył nową iluminację świąteczną miasta.

morskich uczelni, którzy oceniali tegoroczne inicjatywy na rzecz przedsiębiorców.
Organizatorem konkursu była Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz
Fundacja Instytut Rozwoju Projektów.
Podsumowanie i wręczenie nagród odbyło się 12 grudnia w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.
Podczas grudniowego spotkania w kawiarence dr Ryszard Pałgan (na zdjęciu)
zajmował się negocjacjami w biznesie.
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Dobry rok dla naszego samorządu
Mimo licznych kłopotów
i problemów był to dobry
rok dla naszego samorządu.
Kończy się rok 2012, a tuż
za progiem czeka rok 2013,
wielu z mieszkańców będzie
czytać ten biuletyn już w Nowym Roku.

grupach wiekowych dzięki działalności stowarzyszeń
sportowych oraz coraz lepszej sieci ścieżek do maszerowania i jeżdżenia.
Strzałem w dziesiątkę okazało się utworzenie kino-teatru w Sztumie, co spowodowało, że wielu mieszkańców

Inwestycje służą poprawie warunków życia w naszej gminie w myśl
hasła: „Lepsza gmina -lepsze życie”.

Jaki był rok 2012? Wielu z nas zastanawia się nad
tym, myśląc o własnej rodzinie, najbliższych. Warto jednak pomyśleć też, jaki był ten
mijający rok dla naszego samorządu, mieszkańców Ziemi
Sztumskiej.
W mojej ocenie, mimo licznych kłopotów i problemów
jak to bywa w życiu, był to dobry rok dla naszego samorządu. Ciężką pracą i dużym wysiłkiem finansowym realizowano kolejne inwestycje służące poprawie warunków życia w naszej gminie w myśl
hasła: „Lepsza gmina -lepsze
życie”. Dzięki nim zwiększa się
aktywność mieszkańców, bo
dla sztumskiego samorządu
człowiek to najlepsza inwestycja. Takim przykładem jest
chociażby aktywność sportowa i ruchowa we wszystkich

zaczęło korzystać z ciekawej
i bogatszej oferty kulturalnej.
Na pewno rodzice zauważyli, jak tętniły życiem nasze
przedszkola i szkoły, realizujące wiele programów unijnych, wspierających edukację młodego pokolenia. Samorząd najlepszych uczniów
honoruje specjalnymi stypendiami, aby stworzyć jak najlepsze warunki do szlifowania
naszych diamentów.
W 2012 roku skończyły się także przygotowania
kolejnych inwestycji, które
rozpoczną się w 2013 roku.
W swojej kolejce na modernizację ulic i chodników czeka Osiedle Parkowe. Aby poprawić warunki działalności
naszych handlowców oraz
kupowania dla klientów rozpocznie się budowa nowej
hali targowej na targowisku

miejskim. W trosce o poprawę
jakości przestrzeni publicznych, aby były bardziej przyjazne dla mieszkańców, w 2013
roku rozpocznie się odbudowa murów obronnych przy ul.
Osińskiego oraz rewitalizacja
fosy okalającej w średniowieczu miasto Sztum.
We współpracy z parafią
św. Anny zakończona zostanie także renowacja elewacji
i witraży kościoła poewangelickiego na placu Wolności.
W wielu miejscowościach
sołeckich budowane i remontowane będą świetlice wiejskie i boiska sportowe.
Mam nadzieję, że w 2013
roku wielu właścicieli budynków mieszkalnych będzie kontynuować termomodernizację, dzięki czemu nasze miasteczko i wsie stają się
piękniejsze i zadbane.
Mijający rok był jeszcze
pod jednym wzglądem szcze-

gólny i warto to podkreślić.
Niestety, w Polsce z różnych
powodów narastają konflikty, często podsycane przez
zwaśnionych polityków. Wywołuje to bardzo dużo złych
emocji i utrudnia działania na
rzecz dobra wspólnego. Dlatego chcę mocno podkreślić,
że na szczęście w naszym samorządzie, we władzach samorządowych, mimo naturalnych różnic, trudnych dyskusji i wielości problemów udaje się zgodnie współpracować
dla dobra mieszkańców.
Serdecznie dziękuję za
to radnym oraz politykom
z różnych opcji, wszystkim
mieszkańcom życząc, aby
w 2013 roku taka współpraca była kontynuowana.
Leszek Tabor, burmistrz
miasta i gminy
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Spieramy się w komisjach
Rozmowa z Czesławem Oleksiakiem, przewodniczącym Rady Miejskiej w Sztumie
- Jak pan przewodniczący ocenia
współpracę z radnymi?
- Współpraca układała się bardzo dobrze. Radni wykazywali się wysoką frekwencją na posiedzeniach komisji, jak
i sesjach. Właśnie na posiedzeniach komisji prowadzone były merytoryczne
dyskusje na temat projektów uchwał.
Przy różnicy zdań i poglądów staraliśmy
się nawzajem przekonywać na argumenty. Niemal wszystkie projekty uchwał
uzyskały pozytywne opinie poszczególnych komisji.
Na sesjach radni sporadycznie dyskutują, gdyż mają już pełną jasność uchwał,
nad którymi głosują. Bardzo ważną sprawą jest fakt, że nasze sesje, w przeciwieństwie do posiedzeń Sejmu, przebiegają
spokojnie, bez drastycznych sporów, czy
też pyskówek. Za taką postawę i troskę
o losy gminy dziękuję bardzo wszystkim
radnym. Dziękuję też panu burmistrzowi
Leszkowi Taborowi za doskonałą współpracę z Radą Miejską.
- Czy były w tym roku uchwały, które szczególnie trudno było radnym
podjąć?
Nie mieliśmy takich problemów. Rok
wcześniej musieliśmy głosować bolesną, ale słuszną o likwidacji Szkoły Podstawowej w Piekle. W trosce o wysoki poziom edukacji nie można było się
zgodzić w dzisiejszej dobie na nauczanie w klasach łączonych. Dzisiaj wszyscy

są zadowoleni i nie słyszałem o krytycznych głosach w tej sprawie. Na ostatniej
sesji w tym roku mam nadzieję, że podejmiemy uchwałę o przekazaniu budynku
po byłej szkole w Piekle stowarzyszeniu
z Kwidzyna, które chce stworzyć ośrodek dla potrzebującym pomocy matek
z dziećmi.

Jak w pana ocenie wygląda tegoroczny bilans samorządu?
Za sukces Rady Miejskiej można
uznać dokończenie renowacji centrum
Sztumu, dokończenie remontu i otwarcie kino – teatru, realizację programów
„Odnowa Wsi” w Sztumskiej Wsi, Gościszewie, otwarcie kolejnych placów zabaw dla dzieci, remonty dróg w ramach
„schetynówek”.

Wielu mieszkańców gminy, jak i osoby przybywające z okolicznych powiatów i nie tylko, są zachwyceni zmianami
poczynionymi na rzecz wyglądu nie tylko Sztumu, ale i całej gminy, miejscami
do wypoczynku, ścieżkami rowerowymi, spacerowymi i plażą. Wcześniej jednak trzeba było podjąć stosowne uchwały o finansowaniu tych inwestycji. Dzisiaj
z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że obraliśmy dobry kierunek
działania.
To zyski. A co po stronie strat?
Nie ma uchwał, których nie udało się
zrealizować w bieżącym roku. Jesteśmy
jednak poważnie zaniepokojeni przerzucaniem przez rząd na gminy kolejnych
zadań, bez zabezpieczenia finansowego.
Przed nami kolejny, 2013 rok…
Czekają nas 4 duże i kosztowne inwestycje: renowacja murów obronnych, budowa nowej hali targowej, remonty dróg
na Osiedlu Parkowym, trzeci etap kanalizacji na Sztumskim Polu. Będziemy też
pracowali nad dokumentacją dotyczącą
remontu stadionu, dróg osiedlowych za
gimnazjum, by można było je zrealizować w kolejnych latach.
Rok 2013 będzie trudnym rokiem
pod względem finansowym i dlatego
trzeba być bardzo ostrożnym w planowaniu. Nie wiemy też, jakie będą możliwości finansowania zewnętrznego.

Kto odśnieża jakie drogi?
Za zimowe utrzymanie dróg odpowiadają ich zarządcy. I tak:
I. Droga krajowa Nr 55 – Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
1. Odcinek Malbork – Sztum (Rondo na
Przedzamczu), Obwód Drogowy Malbork
tel. 55- 272-20-48
2. Odcinek Sztum (Rondo na Przedzamczu – Kwidzyn), Obwód Drogowy Kwidzyn
tel. 55- 279-26-58
II. Drogi wojewódzkie – Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Gdańsku, Rejon w Sztumie tel. 55- 277-24-83 i 55-277-56-05
1. Sztum – Tropy Sztumskie
2. Górki – Prabuty
3. ul. Kasprowicza w Sztumie
4. Biała Góra – Sztum
5. Piekło – Jarzębina
6. Sztumska Wieś – Ryjewo

III. Drogi powiatowe – Starostwo Powiatowe w Sztumie tel. 55-267-74-51
1. Sztum – Koślinka – Dąbrówka Malborska (ul. Kochanowskiego)
2. Malbork – Gronajny – Koniecwałd
3. Dojazd do przystanku PKP Gościszewo od drogi krajowej Nr 55
4. Gościszewo – skrzyżowanie z drogą
wojewódzką Nr 603 (Benowo)
5. Sztumskie Pole – Uśnice
6. Piekło – Miłoradz
7. Dojazd do przystanku PKP Sztumska
Wieś od drogi
8. Sztum – Postolin – Watkowice (ul. Domańskiego)
9. Postolin – Pułkowice – Klecewko
10. Polaszki – Michorowo – Mikołajki
Pomorskie
11. Postolin – Ramzy Małe – Sadłuki –
Dąbrówka Pruska
12. Sztum – Kalwa (ul. Barczewskiego)

13. Ulice w Sztumie: Żeromskiego, Polna, Kościuszki, Reja, Lipowa, Morawskiego,
Chełmińska, Słowackiego, Nowowiejskiego, Czarnieckiego, Koniecpolskiego, Królowej Jadwigi, Kopernika, Skłodowskiej, Paderewskiego, Kalkszteina, Konopnickiej,
Chopina.
IV. Drogi wewnątrzosiedlowe – Spółdzielnia Mieszkaniowa Nad Jeziorem, tel.
55-277-22-69
1. Osiedle Sierakowskich
2. Osiedle Nad Jeziorem
3. Osiedle Różane
4. Osiedle Mickiewicza
5. Osiedle Reja
V. Drogi gminne – za zimowe utrzymanie wszystkich pozostałych dróg nie
wymienionych wyżej odpowiada Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o. w Sztumie – tel. 55-277 2214.
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Mikołaj z biletami na Euroligę
Po Balu Mikołajkowym,
który odbył się w ośrodku
w Uśnicach, okazało się, że
wśród prezentów od św. Mikołaja znalazło się zaproszenie na mecz Euroligi Koszykówki.
Na bardzo ważne spotkanie między drużynami Asseco
Prokom Gdynia i Maccabi Tel
Aviv uczniowie ośrodka otrzymali 14 biletów od Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne
Polska Pomorskie.
- Chociaż mecz odbywał
się o 19.45, to ekipa wyruszała o 16.30, tak aby przed meczem przygotować się do
ważnej roli – opowiada Róża
Banasik-Zarańska. - Na wielkiej hali Ergo-Areny oczekiwali na nas gospodarze – okazało się że, będziemy brali udział
w wyprowadzaniu zawodników i wynoszeniu flagi Olimpiad Specjalnych. Nasze najmłodsze zawodniczki – Karo-
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Koncert
jazzowy
25 stycznia o godz. 19.
00 w Kino-teatrze Powiśle w Sztumie odbędzie się
koncert jazzowy grupy MACIEJ FORTUNA TRIO

Podczas meczu Asseco Prokom - Maccabi Tel Aviv.

lina i Paulina wyprowadzały
zawodników Asseco. Pomimo
różnicy wzrostu miedzy nimi a koszykarzami i obecności kilkutysięcznej publiczności wcale nie były stremowane. Pomagaliśmy także w prezentacji flagi Olimpiad.
Po pełnych napięcia chwilach uczniowie i ich opieku-

nowie mogli zasiąść na trybunach i obserwować pasjonujący mecz.
Ekipę wspierała wolontariuszka - pani Agnieszka. Dziękujemy. I oby Św. Mikołaj takie prezenty przynosił przez
cały rok.

Sztumscy medaliści
W 2012 roku w mistrzostwach Polski zawodnicy miasta i gminy Sztum zdobyli ich 13
(kluby -LKS Zantyr - 8, UKS Sokolik - 4, Victoria – 1).

Agnieszka Borowska, najlepsza
lekkoatletka.

Andrzej Rogiewicz z trenerem Bartoszem Mazerskim.

Podajemy od kategorii od
seniora do młodzika. Agnieszka Borowska (LKS Zantyr) srebrny medal Halowych Mistrzostw Polski Seniorów-5-bój/Spała, srebrny w Mistrzostwach Polski Seniorów
w 7-boju/Białogard; srebrny w
Młodzieżowych Mistrzostwach
Polski - skok wzwyż/Radom.
Andrzej Rogiewicz (LKS
Zantyr) -złoty medal w MP Ju-

niorów w Biegach Górskich w
Ustrzykach Dolnych; srebrny
w Przełajowych MP Juniorów
w Szczecinie 6 km; brązowy
w Halowych MPJ w Spale na
3000 m; brązowy medal MPJ/
Białystok na 5000 m; brązowy
w MPJ w biegach górskich-styl
alpejski /Międzygórz.
Jakub Cysewski - Cyprian
Korinth (Sokolik) - srebrny medal OOM K-2 5000m juniorów.

mł. i brązowy K-2 1000 m j. mł. /
Bydgoszcz; brązowy MP w Maratonie Kajakowym K-2 17,2
km j. mł /Ostróda; brązowy w
Długodystansowych MP K-2
10 000 m j. mł. /Augustów.
Bartosz Muchewicz - Daniel Wieliczko (Victoria) - brązowy medal w Mistrzostwach
Polski Młodzików C-2 2000m/
Poznań.

Maciej Fortuna - trębacz,
kompozytor, jeden z najbardziej dynamicznych i wszechstronnych polskich muzyków jazzowych. Potwierdza to dwukrotny tytuł Nowej Nadziei, przyznany mu
w styczniu 2011 i 2012 roku
przez czytelników Jazz Forum. W lutym 2011 do wyróżnień dołączyła nominacja do
Fryderyka 2011 (kat. Jazz/Debiut Fonograficzny Roku) za
autorską płytę „Lost Keys” zespołu Maciej Fortuna Quartet.
Jest doktorem sztuki, magistrem nauk prawnych, producentem muzycznym, prowadzi wydawnictwo płytowe. Jest pomysłodawcą i założycielem Multimedialnego
Studium Improwizacji Fortuna Music. Wykłada również na Akademii Muzycznej w Poznaniu Występuje ze
swoimi zespołami na całym
świecie. Współpracuje z największymi nazwiskami polskiej sceny muzycznej oraz
z wieloma artystami ze Stanów Zjednoczonych i Europy.
Ma w swoim dorobku
pięć w pełni autorskich płyt:
Maciej Fortuna Quartet „Lost
Keys” - nominowaną do nagrody Fryderyki 2011, Maciej
Fortuna Trio „Solar Ring”, Maciej Fortuna Trio „Sahjia”, oraz
dwie pyty nagrane z użyciem
live electronics: „In The Small
Hours” oraz „1”. Ponadto, Fortuna nagrał kilkadziesiąt płyt
z różnymi zespołami.
Oprócz kreowania własnego języka muzycznej wypowiedzi i poszerzania palety brzmieniowej swojego instrumentu, Fortuna eksperymentuje też z innymi gatunkami muzycznymi.
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Kto posegreguje śmieci, zapłaci mniej
Od 1 lipca 2013 roku każdy mieszkaniec miasta i gminy zapłaci miesięcznie 20 zł za odbiór śmieci.
Jeśli będą posegregowane - o połowę mniej.
Podczas listopadowej sesji radni podjęli szereg uchwał regulujących zasady nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, realizując założenia ustawy uchwalonej przez posłów. Opłatę za odbiór śmieci ustalono w wysokości 20 zł od
każdego mieszkańca. Niższą stawkę - 10 zł
w przypadku, kiedy odpady zbierane będą
i odbierane w sposób selektywny.
Obowiązkiem każdego z właścicieli
nieruchomości będzie złożenie w terminie do 29 marca 2013 r. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpowiedni druk
deklaracji zostanie udostępniony na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy oraz w miarę możliwości rozesłany do
właścicieli. W przypadku zabudowy wielorodzinnej, wspólnot mieszkaniowych etc.
obowiązek złożenia deklaracji spoczywa
na zarządcach.
Pojemniki i kolorowe worki
Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest wyposażenie w pojemnik do zbierania odpadów - w tym zmieszanych i segregowanych oraz ich utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym.
Na mocy przyjętego regulaminu na terenie
miasta i gminy Sztum dopuszcza się stosowanie pojemników o pojemności od 60
do 240 litrów w przypadku zabudowy jednorodzinnej i 1100 l w zabudowie wielorodzinnej.
Ilość oraz rodzaj pojemnika musi odpowiadać przyjętemu przelicznikowi w przypadku zabudowy jednorodzinnej,

kiedy ilość osób zamieszkujących wynosi
do 4 osób – pojemnik 110 l; powyżej - 240
l. W zabudowie wielorodzinnej do 20 osób
– pojemnik 1100 l, od 20 do 40 osób – dwa
pojemniki 1100 l, itd.
Dopuszczono stosowanie także innych
pojemników w przypadku, kiedy odpowiadać one będą minimalnej pojemności na
mieszkańca podanej powyżej oraz nie będą stanowiły uciążliwości dla pozostałych
osób użytkujących daną nieruchomość.
Selektywne zbieranie odpadów polega na wyselekcjonowaniu spośród powstających na terenie nieruchomości odpadów komunalnych frakcji takich jak: metal,
szkło, papier, tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone.
Do prowadzenia selektywnej zbiórki tychże frakcji odpadów w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy stosować pojemniki o pojemności od 60 l
do 240 l, bądź worki o pojemności od 60
l do 120 l w następujący kolorach: papier
(kolor niebieski), tworzywa sztuczne,
metal, odpady wielomateriałowe (kolor
żółty), szkło bezbarwne (kolor biały),
szkło kolorowe (kolor zielony), odpady
biodegradowalne i zielone (kolor czarny).
To odbierze firma
Bezpośrednio od właściciela nieruchomości zamieszkałej odbierane będą odpady zmieszane oraz selektywnie zbierane: szkło, tworzywa sztuczne, metal, papier i opakowania wielomateriałowe oraz
odpady biodegradowalne i zielone w każ-

dej ilości rocznie. W przypadku zabudowy
jednorodzinnej z częstotliwością co najmniej raz na dwa tygodnie, wielorodzinnej
z częstotliwością co najmniej raz w tygodniu. Szczegółowy harmonogram odbioru danych odpadów zostanie podany do
publicznej wiadomości po rozstrzygnięciu
przetargu.
Zostanie także uruchomiony na terenie
gminy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tzw. PSZOK), do którego każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie mógł w ramach wnoszonej co miesiąc opłaty dostarczyć pozostałe
frakcje odpadów.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi ma zacząć funkcjonować od 1 lipca 2013 r. Konieczne jest zatem, aby każdy z właścicieli nieruchomość
zamieszkałej w odpowiednim czasie wypowiedział obowiązujące umowy na odbiór odpadów komunalnych, tak aby nie
obowiązywały one właśnie od 1 lipca przyszłego roku.
Gmina w drodze przetargu wyłoni podmiot, który będzie odbierał odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
W przypadku pozostałych nieruchomości zasady prowadzenia gospodarki odpadami nie zmienią się. Każdy z właścicieli nieruchomości niezamieszkałych obowiązany jest posiadać aktualną umowę
z uprawnionym podmiotem na odbiór
powstających odpadów komunalnych.

Wśród eko-zabawek
Ciekawe warsztaty praktycznej ekologii dla dzieci z trzech grup Publicznego Przedszkola nr 1 przeprowadziła
edukatorka ze Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa z Kwidzyna, której towarzyszyła wolontariuszka z Hiszpanii.
Wprowadziły one dzieci w kolorowy świat eko-zabawek, które wykonuje
się z różnego rodzaju opakowań plastikowych, papierowych czy też szklanych, które mamy w naszych domach.
Dzieci obejrzały prezentację multimedialną pt. ,,Eko-zabawki, czyli zabawki z recyklingu…”. Przedstawiała ona zasady segregacji śmieci oraz zdjęcia zabawek wykonanych z odpadów, m. in. ptaszka z papieru czerpanego, samochód z kartonu, pieska z aluminiowych puszek, szmacianego
kotka.
Punktem kulminacyjnym zajęć było
wykonanie własnych zabawek. Przedszko-

laki z ochotą i zapałem przystąpiły do działań. Wykorzystując papier i rolkę po papierze zrobiły sowę, a z butelki plastikowej,
korka i sznurka,,łapacza”. Same też wypróbowywały, jak działają zabawki.
Warsztaty te ukazały dzieciom, że aby
się bawić nie jest wcale potrzebna kupio-

na w sklepie, często bardzo droga zabawka. Przedszkolaki nauczyły się, że w prosty
sposób można stworzyć własną, wykorzystując swoją kreatywność i twórcze myślenie.
Zajęcia w całości zostały sfinansowane
przez Miasto i Gminę Sztum.
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Opowiem ci moją historię
Przedstawiamy fragmenty relacji mieszkańców naszej gminy, opracowane przez Adama Langowskiego i Andrzeja
Lubińskiego w ramach projektu „Gmina Sztum w historii mówionej”.
ROBERT PIETRZYK: Moja mama Zofia przed wybuchem II wojny światowej
mieszkała w Waplewie i pracowała w majątku Zbigniewa
Donimirskiego jako pomoc
domowa. W 1945 roku podjęła pracę w Klecewie, gdzie stacjonowało Wojsko Polskie.
W styczniu 1945 roku władze niemieckie podjęły decyzję o przymusowej ewakuacji.
Była mroźna zima, śnieżyca.
Jechałem z babcią Wiktorią na
wozie. Wielu ludzi miało odmrożone ręce i nogi. U babci powstały duże rany na nogach. Nie wygoiły się i były
przyczyną jej śmierci w 1947
roku. Dotarliśmy wtedy do
Piekła, dalej nie można się było poruszać, bo droga została
zablokowana uciekinierami.
Od roku 1952 do 1954 odbywałem służbę wojskową.
Po powrocie z wojska podjąłem pracę w PGR Klecewo jako traktorzysta. Dwa lata później ożeniłem się. Po kilku latach zostałem przeniesiony
służbowo do Czernina. Początkowo mieszkaliśmy w baraku, warunki bytowe były
skromne, następnie przenieśliśmy się do budynku koło
szkoły. Gdy zaczęto budować
nowe bloki dla pracowników,
przeniosłem się z rodziną do
nowego mieszkania w roku
1992.
PAWEŁ
BUCHLIŃSKI:
- Z rodzicami mieszkałem
w Benowie i tam rozpocząłem
naukę w niemieckiej szkole w czasie wojny. Do Czernina przybyliśmy w 1947 roku.
Razem z tatą podjąłem pracę
w majątku czernińskim, gdzie
administratorem był pan Muller, przedwojenny rządca
w wielkich majątkach. Z ojcem pracowaliśmy przy koniach, moim zadaniem było
wożenie bryczką administratora.

W 1948 roku administratorzy trzech majątków - Muller, Preuss, Kuraszkiewicz zostali oskarżeni o nadużycia
i sabotaż w gospodarstwach,
którymi kierowali. Muller
miał rzekomo niszczyć zbiory znajdujące się w silosach,
bo chciał zrobić gnojowicę.
Na wytoczonym procesie został z Preussem uniewinniony, ale do pracy w Czerninie
nie wrócił. Był wymagający,
ale też dbał o załogę. Kazał
dawać pracownikom zatrudnionym w gospodarstwie 5 litrów mleka, inne środki żywnościowe bez pisania podań
do biura gospodarstwa. Początkowo była to też forma
zapłaty za pracę.
Przy koniach pracowałem przez 14 lat do 1961 roku,
przez następne szesnaście byłem traktorzystą.
MARIA MYŚLIWSKA: Przed wojną mieszkałam z rodzicami w Sztumskiej Wsi,
a dokładniej na Hajnach. 27
stycznia 1945 roku Rosjanie
zmusili wszystkich mieszkańców wioski do jej opuszczenia. Na sankach z dobytkiem
dotarliśmy do budynków
dzisiejszego szpitala. Tego
dnia usłyszeliśmy, jak trafiła
bomba artyleryjska w budynek obok hotelu Koenigliche
Hof na Rynku. Rosjanie kazali nam wszystkim położyć się
na ziemię i pytali, dlaczego
bomba uderzyła w ten budynek. Wybuchł duży pożar. Rosjanie nakazali nam wrócić
do Sztumskiej Wsi. Widzieliśmy, jak przez kilka dni płonął
Sztum.
Po zakończeniu wojny rozpoczęły się kursy nauki języka
polskiego. Odbywały się po

Elżbieta Rocławska z Pietrzwałdu pokazuje obraz przestrzelony przez
Sowietów.

skończonej pracy, od 17 do
20. Prowadził je nauczyciel
Szczepański. Trwały one do
końca 1948 roku. Ja na kurs
poszłam właśnie w tym roku. Na lekcji matematyki rozwiązałam zadanie z ułamkami, ale nie potrafiłam tego
wytłumaczyć po polsku, jak
do tego doszłam. Nauczyciel
powiedział: „Skoro rozwiązałam zadanie, to nie jesteś żadna analfabetka”. Pani Myszka,
u której pracowałam w Sztumie, poleciła mi: „Idź do rzeźnika i kup mięso na kotlety
mielone”. Nie potrafiłam tego wypowiedzieć, powiedziałam w sklepie, że chcę kupić
miliony, ale sprzedawca dał,
co trzeba. . . Pierwsze lata po
wojnie były bardzo ciężkie,
miejscowy nienawidził przyjezdnego, wyzywano się wzajemnie „Ty Szwabie”, „Ty bosy
Antku”.
JAN KRUPA: - W 1948 r. tata kupił w Sztumskiej Wsi 2,8
ha ziemi I i II klasy za 28 tys.
złotych, czyli za ówczesną
miesięczną pensję. Nasz dom
to był budynek na wpół wykończony, bez okien, bez tynków, bez podłóg. To miał być
jugendheim – dom młodzieży, Niemcy go nie ukończyli.

Pomimo że wojna sporo zniszczyła i społeczeństwo
było biedne, budynki były
w dobrym stanie. U Szypkowskich np. była piękna duża
stodoła z trzema klepiskami.
Brat, siostra i ja chodziliśmy
tam na młóckę. Mam świadectwo ze szkoły podstawowej z trzeciej klasy, gdzie miałem 37 dni nieobecności, bo
jednego dnia chodziłem do
pracy, a drugiego do szkoły.
Do szkoły w Sztumskiej
Wsi uczęszczałem od trzeciej klasy, wcześniej chodziłem do szkoły w Nowej Wsi.
Większość uczniów mówiła
w połowie po polsku i po niemiecku. Kierownikiem szkoły był pan Szczepański, który pochodził z Kaszub. Operował piękną polszczyzną i gonił mocno do nauki.
Jak była odbudowa Warszawy i stawiano Nową Hutę,
mój tata pracował w cegielni
w Nowej Wsi. Ciągnikiem woziło się cegłę przez Sztumską
Wieś, przez krzyżówki do Ryjewa. 4-5 wagonów trzeba było cegłą załadować, nieraz do
pierwszej w nocy. W późniejszych latach powstała bocznica kolejowa w Sztumskiej Wsi
i tam cegła szła.
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Niosą dobro, rozświetlając mroki życia
W ramach projektu „Aktywny senior to zdrowy senior” i Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej odbyła się uroczysta Gala Wolontariusza.
Uroczystość miała miejsce
w sali kinowej Sztumskiego
Centrum Kultury, a jej celem
było złożenie podziękowań
dla wszystkich wolontariuszy i ich opiekunów, a także
członków stowarzyszeń, którzy działają na rzecz osób potrzebujących, a w szczególności tych, którzy w swoich działaniach mają na celu pomoc
osobom starszym.
W trakcie Gali podziękowano także uczestnikom projektu „Aktywny senior to zdrowy senior”. Wyróżnione osoby otrzymały dyplomy uznania oraz pamiątkowe anioły
wykonane przez uczestników
i terapeutów Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie, działającego
w strukturach Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W programie uroczystości swój repertuar muzyczny
przedstawiła młodzież z Zespołu Szkół w Sztumie oraz
Sztumskiego Centrum Kultury. Ponadto odbył się koncert
zespołu The Goodies. Na koniec uroczystości zaproszeni
goście skosztowali specjalnie
przygotowanego na tę okazję
tortu. Relację filmową z Gali obejrzeć można na stronie:
www. tvmalbork. pl.
Caritas ze Staszica
Szkolne Koło Caritas nr
16 przy Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Barlewiczkach działa już piąty rok. Zrzesza co roku około
40 uczniów z Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej
z klas I – IV.
W ramach działalności wykonuje różne prace i odbywa
spotkania formacyjne. Współpracuje z parafią św. Anny
w Sztumie, otaczając opieką przykościelny cmentarz
i uczestnicząc w pracach porządkowych w kościele. Angażuje się w ogólnopolskie
akcje: Dzieło Nowego Tysiąc-

lecia, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i Jałmużna Wielkopostna.
Uczestniczy w formacji duchowej – przygotowuje i prowadzi Apele Jasnogórskie, Drogę Krzyżową; bierze udział we Mszy Wieczerzy
Pańskiej i w uroczystościach
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
Przez ostatnie dwa lata
było zaangażowane w diecezjalną akcję pomocy powodzianom z południa Polski, opiekując się jedną z poszkodowanych rodzin. Prowadzi zbiórki pieniędzy przy
kościele św. Anny w Sztumie –
na rzecz Parafialnego Zespołu
Caritas, czy na rzecz poszkodowanych w kataklizmach.
Włącza się w akcje prowadzone przez sztumskie Stowarzyszenie Dar Serca, a więc
bierze udział w dorocznym festynie, kwestuje na ulicach
miasta. W ramach współpracy z Darem Serca członkowie
koła opiekują się samotnymi
osobami starszymi oraz chorymi dziećmi.
W szkole koło wspiera finansowo uczniów potrzebujących pomocy, kupując bilety autobusowe lub odzież.
W ciągu wszystkich lat
działalności zawsze odpowiadało pozytywnie na prośby o uczestnictwo w organizowaniu różnego rodzaju akcji na rzecz środowiska lokalnego. Członkowie koła są
postrzegani jako ludzie odpowiedzialni, o wielkich sercach
i oddani idei Caritas.
Nasi wolontariusze
Zespół Szkół w Sztumie:
Beata Ostrowska-Nenczak
i Małgorzata Dziedowicz
(opiekunowie); Marta Rogozińska, Alina Bugowska, Adrianna Śnitko, Paulina Chabowska, Tomasz Markowicz,
Anna Podworska, Patrycja
Hinz, Izabela Bartnicka, Emilia Wieczerzycka, Paulina Ku-

Podziękowania dla wolontariuszek z parafii św. Anny - Władysławy Thiel,
Jadwigi Kulis i Elżbiety Pałkowskiej.

charska, Katarzyna Czuryło,
Alicja Bogdańska, Martyna
Dumalska, Katarzyna Lewandowska, Patryk Cyssewski,
Karol Kołodziejski, Aleksandra Kopecka, Michalina Lewandowska, Dawid Monkielewicz, Nikodem Omieczyński, Joanna Seta, Daniel Wiśniewski, Katarzyna Zdunek,
Kinga Żukowska, Magdalena
Biskup,Sylwia Kara, Aneta Ligęza, Joanna Nadolska, Magdalena Polakiewicz, Ewelina
Wilanowska, Aleksandra Pietruszyńska, Anna Świderska,
Jadwiga Frąckowiak, Kacper
Kwiatkowski, Agnieszka Nosowska, Alina Kruża, Arkadiusz Kulik.
Szkolne Koło Caritas
przy Szkole Podstawowej
nr 2: Barbara Małyska (opiekun), Daniela Tymoszuk, Kacper Grudniewski, Patrycja Kowalska, Justyna Świderska,
Zuzanna Peplińska, Adam
i Magda Ryba, Kamil Szefler,
Oliwia Siwonia, Ola i Michał
Zdziennicy, Maja Ciura, Urszula Obołończyk, Klaudiusz
Sudak, Kaja Reksa, Sandra
Skrzypska, Patrycja Dudzińska, Nikola Chmielewska, Karolina Kawińska, Dominika
Urbańska, Kacper Rudomin

Szymon Zdziennicki, Jakub
Nenczak. Zuzanna Lewandowska, Dominika Steiniger.
Gimnazjum nr 1 w Sztumie: Eleonora Karzarnowicz i Andrzej Omieczyński
(opiekunowie), Patrycja Balicka, Michalina Chabowska,
Wiktoria Czapla, Klaudia Długołęcka, Natalia Dziedowicz,
Oliwia Jaroszewska, Karolina
Le Canh, Sabina Lisewska, Michalina Nenczak, Dawid Trybański, Wiktoria Wieczerzycka.
Zespół Szkół w Czerninie. Irena Kasprzyk (opiekun), Marta Kogut, Marek
Grobelny, Magdalena Klimek,
Alicja Lewandowska, Edyta
Horzempa, Paulina Piotrowska, Patrycja Grabowska, Ewa
Makulska, Amanda Maczyszyn, Klaudia Lisewska, Aleksandra Beger, Marta Ciborowska, Aleksandra Tomczyk,
Ilona Polkowska, Magdalena
Piętka, Magdalena Luberda,
Kamila Olszewska.
Szkolne Koło Caritas nr
16 przy Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach: Halina Żyra, Agnie-szka Iwańska-Warczak i ks.
Włodzimierz
Hoffmann
(opiekunowie), Agnieszka
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Miszker, Grzegorz Jagucki,
Paulina Kępa, Katarzyna Nazarewicz, Patrycja Majewska,
Katarzyna Pawella, Sylwia Sosnowska, Patrycja Cichowska,
Ewelina Weremczuk, Beata
Pepłowska, Łukasz Szaniawski, Katarzyna Frąszczak, Tomasz Klemarczyk, Piotr Brzoska, Wojciech Barecki, Patryk
Dudek, Karolina Wójcicka,
Karolina Skoczyńska, Mariola Dembińska, Daria Aleksandrowicz, Paulina Ciesińska,
Monika Tryka, Ewa Mazurkiewicz, Malwina Ścisłowska,
Barbara Kaczmarczyk, Agata
Cieślicka, Patryk Mleczek, Daria Sienkiewicz, Joanna Smolińska, Katarzyna Rokicka, Beata Wadowska, Anna Potapowicz, Aldona Biskupska, Sylwia Walukiewicz, Adam Węgliński, Nikolina Markowicz,
Kinga Gussmann.
Wojewódzki
Zespół
Szkół Policealnych w Sztumie: Elżbieta Kopij (opiekun), Paulina Cieleżewicz, Katarzyna Kowalska, Aleksandra Niewczas, Agnieszka Wieczorek, Anna Mejer, Sylwester
Sowa.
Specjalny
Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy

w Uśnicach: Róża Banasik-Zarańska i Agnieszka
Urbańska (opiekunki), Edyta Sołtys, Marek Zarański, Damian Murawski, Weronika Bogucka, Klaudia Krusiecki, Cezary Orszulak, Łukasz Czyż,
Wojciech Namiel, Paulina Sałek, Łukasz Orzechowski, Patryk Marszałkowski, Kamil Mikucki, Karol Krzysztofik, Wiktoria Parafiniuk, Magda Kopecka, Adrianna Błaszczak,
Katarzyna Sumińska, Joanna Głębicka, Amelia Hrynkiewicz, Oktawia Owsianka, Sylwia Lipińska, Dawid Chochel,
Marcin Kowalski, Ewa Kucińska, Kamil Pastwa, Iwona Pięta, Piotr Urbański, Agnieszka
Podlewska, Katarzyna Pięta,
Klaudia Kunicka, Mateusz Wilczewski, Sandra Ludorf; rodzice wychowanków i pracownicy SOSW: Agnieszka
Lasota, Grażyna Gibas, Elżbieta Grudniewska, Teresa i Czesław Zakrzewscy, Franciszek
i Anna Maziarzowie, Alicja Bałabańska-Kapszewicz, Aleksandra Orszulak, Edyta Pachucy, Janina Szczukowska,
Ryszard Kłopotowski, Jolanta Masny, Sylwia Łachut-Kopczyńska
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Wolontariat z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza.
Związek Harcerstwa Polskiego im. I Dywizji Kościuszkowskiej: Ksenia Grekulak (opiekun), Magda Kotecka, Magdalena Skoczyńska, Berenika Ryszkowska.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”: Krystyna Szafrańska, Anna Lewandowska, Mirosława Szpalerska, Daniel Kosmowski, Aneta
Gonciarz, Patrycja Kruszyńska, Katarzyna Szymańska,
Barbara Wędrychowska.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

– Zarząd Rejonowy w Sztumie: Małgorzata Kwella, Maria Makulec, Krystyna Dąbrowska, Magdalena Karwan,
Alina Wiśniewska.
Polski Związek Niewidomych – Koło w Sztumie:
Elżbieta Gumienna, Krystyna
Grabowska, Juliusz Stefanowicz, Czesława Ścisłowska, Gizela Stefanowicz.
Parafia św. Anny: Władysława Thiel, Elżbieta Pałkowska, Jadwiga Kulis.

Aktywność przedłuża życie
Od października 2012 r. Stowarzyszenie Aktywny Czernin w partnerstwie z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Sztumie oraz Sztumskim Centrum Kultury realizuje projekt „Aktywny senior to zdrowy senior”, dofinansowany ze środków
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013.
W projekcie uczestniczy
łącznie 40 osób (powyżej 60
roku życia oraz wolontariusze z Zespołu Szkół w Sztumie) a jego głównym celem
jest pobudzanie do aktywności społecznej oraz promowanie integracji wewnątrz-i międzypokoleniowej.
8 listopada odbyło się
pierwsze spotkanie integracyjne uczestników projektu,
podczas którego mogli oni
zapoznać się z główną ideą
projektu oraz wziąć udział
w wykładzie prowadzonym
przez dr Napiwodzkiego na
temat znanych sentencji filozoficznych.

28 listopada wraz z zaproszonymi gośćmi brali udział
w konferencji „Szanse i wyzwania długiego życia”. Miała
przybliżyć tematykę starości
oraz zaprezentować, iż człowiek powyżej 60 roku życia
również może wykazywać aktywność społeczną i wykorzystywać swój potencjał w róż-

nych obszarach życia. M. in.
Mariola Dziadul, kierownik
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy Szpitalu Polskim
Sztum przedstawiła prezentację na temat aktywności psychicznej i fizycznej seniorów.
Od listopada trwają warsztaty (wokalne, fotograficzne
i rękodzielnicze) prowadzo-

ne dla uczestników projektu, które odbywają się w siedzibie Sztumskiego Centrum
Kultury. W grudniu zaplanowano kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
i wspólne spotkanie integracyjno – kulturowe.
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Stop przemocy w rodzinie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie w od 3 września do 31 grudnia realizował projekt „Stop przemocy
w rodzinie w mieście i gminie Sztum”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w rodzinie”.
Celem projektu było ograniczenie
skali przemocy w rodzinie i zwiększenie
skuteczności przeciwdziałania temu zjawisku.
W ramach projektu zostało przeprowadzonych szereg działań, m. in. badania ankietowe w szkołach i środowisku
lokalnym, które posłużyły do opracowania „Diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Sztum”;
została opracowana broszura „Jak być
dobrym rodzicem”, która ma być pomocna w codziennym wypełnieniu funkcji
wychowawczych.
Od października do listopada trwał
cykl spotkań profilaktycznych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych
przez pedagoga i psychologa na temat
zagrożeń płynących ze zjawiska, jakim
jest przemoc.
15 listopada z udziałem specjalistów
odbyło się otwarte spotkanie dla społeczności lokalnej o zapobieganiu powielania złych wzorów rodzinnych i śro-

dowiskowych, propagowania prawidłowych wzorców rodzicielskich, nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
12 grudnia podsumowano cały projekt. Przedstawiono raport w zakresie
diagnozy tzw. „grup ryzyka”, zostały także wręczone podziękowania osobom zaangażowanym i wspierającym. Ponadto
zaprezentowano zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie
i przedstawiono jego członków.
- Mamy nadzieję, że realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu wiedzy
i wrażliwości społecznej wśród mieszkańców miasta i gminy wobec zjawiska przemocy w rodzinie, w zakresie pozytywnych wzorców wychowawczych
oraz relacji rodzic - dziecko. Rezultatem przedstawionych działań winno
być podniesienie jakości usług kierowanych do zagrożonych osób - mówi Sylwia
Mackiewicz, dyrektor MGOPS.

Dodatki
mieszkaniowe

Pomysł na spółdzielnię

Informujemy mieszkańców Miasta
i Gminy Sztum, że od 1 stycznia 2013
roku wnioski o przyznanie dodatku
mieszkaniowego będą przyjmowane
i rozpatrywane przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
(ul. Mickiewicza 39, tel. 55-640-55-63).
Procedura przyjmowania wniosków
oraz wydawania decyzji dotyczących
dodatków mieszkaniowych pozostaje
bez zmian, zmianie ulega jedynie jednostka załatwiająca sprawę.
Od nowego roku Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
będzie realizował również nowe zadania dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom, w tym obsługę organizacyjno-techniczną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Społecznych w Sztumie.
Wszystkie zmiany mają na celu
usprawnienie obsługi klientów i umożliwienie im kompleksowego załatwienia szeroko pojętych spraw „socjalnych”
w jednym miejscu.

W listopadzie w ramach Programu
Aktywności Lokalnej „Razem – Lepiej –
Więcej” w Czerninie były prowadzone
zajęcia aktywizujące społecznie, w tym
poświęcone spółdzielczości socjalnej.
Uczestnicy chętnie korzystali z zajęć
z psychologiem w formie treningów kompetencji i umiejętności życiowych i społeczno - zawodowych. Animator lokalny włączył do udziału w zajęciach osoby
z otoczenia uczestników projektu systemowego. Wzięli w nich udział uczestnicy
ŚDS w Czerninie oraz dzieci uczestników
projektu. Wykonano ozdoby świąteczne,
a spotkanie zakończyło się zabawami integracyjnymi.
Odbyło się spotkanie integracyjne
z Kołem Gospodyń Wiejskich, podczas którego uczestnicy uczyli się przygotowywania regionalnej potrawy, dekorowania stołu w sposób artystyczny.

Podziękowanie odbiera Ewa
z Zespołu Szkół w Czerninie.

Jaśkiewicz

28 listopada zostało zorganizowane spotkanie dotyczące przedsiębiorczości socjalnej -,,Lokalne spotkania z ekonomią społeczną” z udziałem beneficjentów
projektu systemowego od 2008 r. Zajęcia
warsztatowe pod okiem profesjonalistów
doprowadziły do opracowania i prezentacji przez uczestników własnych pomysłów na działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej. Wojciech Girucki – prezes Gdyńskiej Spółdzielni Socjalnej
Razem zaprezentował zebranym swoją firmę, zajmującą się cateringiem i zatrudniającą osoby niepełnosprawne.
W środowisku pracę z trzema rodzinami i ich dziećmi kontynuował asystent rodziny i psycholog (terapia psychospołeczna).
Więcej na temat projektu można się dowiedzieć w MGOPS w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, lub na stronie www. mgopssztum. pl
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Mistrzostwo dla Czernina
Ponad 2000 rozegranych partii, niemal 1000 uczestników, 1500 kostek, 50 finalistów z 25 szkół. . . To, jakże wymowna,
statystyka I Pomorskich Mistrzostw Szkół w Rummikub, które wygrał Kamil Misiewicz z Czernina.
Zawody odbyły się w siedzibie Sztumskiego Centrum
Kultury. Na zaproszenie Klubu
Gier Planszowych Pionkolandia oraz firmy TM Toys - właściciela marki Rummikub, odpowiedziało 25 szkół z całego
województwa pomorskiego.
Przywitanie gości w sali kinowej SCK oraz wręczenie nagród ufundowanych przez firmę TM Toys zwycięzcom eliminacji szkolnych rozpoczęło oficjalną część mistrzostw.
Po jej zakończeniu uczestnicy w drodze losowania zostali przydzieleni do odpowiednich stolików, przy których rozgrywali dwie kolejne
partie. Aby szanse były jednakowe, ponowiono losowanie i rozegrano drugą rundę

eliminacji. Szczęście z reguły
sprzyjało lepszym i bardziej
doświadczonym. Do półfinału przeszło 16 zawodników
z najlepszym dorobkiem
punktowym - wśród nich było 10 gimnazjalistów oraz 6
uczniów szkoły podstawowej.
Każda z trzech partii była inna, bardziej lub mniej szczęśliwa dla któregoś z graczy.
Pewni finału mogli być tylko zwycięzcy z danego stolika, zatem emocje sięgnęły zenitu.
Do finału przeszli: Nela Gądek i Sylwester Szramka z Nowego Dworu, Jakub Góralski
z Gdańska oraz Kamil Misiewicz z Czernina.
W typowo męskiej, twardej finałowej rozgrywce naj-

Kamil Misiewicz (piąty z lewej), mistrz Pomorza w Rumnikub.

lepszy okazał się Kamil Misiewicz, który odebrał nie tylko
okazały puchar, ale także nagrody ufundowane przez firmę TM Toys - bon o warto-

ści 300 złotych i nowoczesny
i‑pod. Dodatkowo szkoła, do
której uczęszcza zwycięzca,
otrzymała kupon o wartości
700 zł.

Nasza „dwójkowa” świetlica

Okazać serce

Kończący się rok jest dla nas - dzieci i ich wychowawców ze świetlicy socjoterapeutycznej
przy Szkole Podstawowej nr 2 - doskonałą okazją do złożenia serdecznych podziękowań dla
naszych przyjaciół, na których niezawodną pomoc możemy liczyć od wielu lat.

Straż Miejska odebrała zgłoszenie od mieszkańców ul. Spokojnej - od kilku
dni błąkał się po osiedlu duży pies. Z relacji wynikało, że
miał wokół szyi sznurki. Być
może ktoś go gdzieś przywiązał i zwierzę zdołało się
uwolnić.
Strażnicy pojechali na
Spokojną i podjęli próby złapania czworonoga, co nie było prostą sprawą. Pies wbiegł
na jedną z posesji i mimo wysokiego ogrodzenia zdołał
je przeskoczyć. Udało się go
schwytać dopiero po kilku
godzinach dzięki dużej pomocy kilku uczennic z Gimnazjum nr 1. To one przez kilka dni opiekowały się bezdomnym psem, który nabrał
do nich zaufania. Nazwały go
Lucky .
Straż Miejska w Sztumie dziękuje dziewczętom
za serce, okazane zwierzęciu
porzuconego przez bezdusznego właściciela.
Pies został umieszczony
w schronisku.

W szczególny sposób
wspierają nas: Urząd Miasta
i Gminy w Sztumie, Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Klub Sportowy Zantyr,
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzięki zrozumieniu i dobrze układającej się współpracy dzieci skorzystały z udziału w lekcjach
szkółki jeździeckiej w stajni
Iskra oraz w zajęciach rekreacyjnych na basenie w Malborku.
Dzięki zakupionym materiałom plastycznym dzieci biorą systematyczny udział
w zajęciach z artterapii prowadzonej przez specjalistę
w tym zakresie. Zajęcia plastyczne są dla wychowanków
źródłem radości twórczej,
możliwością odnoszenia sukcesów osobistych i wyrażania
uczuć.

Dobrze i owocnie układa
nam się współpraca z rodzicami, czego wyrazem jest liczny
ich udział w imprezach plenerowych, wycieczkach, gdzie
oprócz poznawania alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego z własnymi dziećmi, mają możliwość
zwiększania swoich kompetencji rodzicielskich i uzyskiwania wsparcia w trudnym
procesie wychowania.
Środki uzyskane z MGOPS
pozwalają na dożywianie
dzieci. Podczas wspólnych
posiłków edukujemy je w zakresie zdrowego i racjonalnego żywienia. Z powodzeniem realizujemy projekt pt.
„Podziel się tym, co potrafisz”
– ze środków przyznanych na
wspieranie działalności świetlicy socjoterapeutycznej zakupiliśmy niezbędne sprzęty do realizacji tego projektu.

W ramach tego zadania w naszej świetlicowej gromadce
uczymy się wypieków, robienia sałatek, komponowania
zdrowych posiłków, estetycznego podawania do stołu na
różne okazje (świąteczne i codzienne). Projekt ten realizowany jest we współpracy z rodzicami i przy ich bezpośrednim udziale. Wśród dzieci cieszy się bardzo dużym powodzeniem.
Serdecznie dziękujemy za
dotychczasową współpracę
oraz składamy życzenia pomyślności w Nowym Roku.
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Bieganie z rekordami w tle
Zwycięstwo Andrzeja Rogiewicza nad Bartoszem Mazerskim (swoim trenerem) w pierwszym biegu XIV Zimowym Grand Prix
Sztumu w Biegach Przełajowych i kilka nowych rekordów.
Grudniowa edycja imprezy stała pod znakiem pasjonującej rywalizacji Andrzeja
Rogiewicza i Bartosza Mazerskiego. Biegowy pojedynek trwał do samej mety,
a po pierwszy raz w historii
wspólnych startów zakończył
się zwycięstwem ucznia nad
swoim mistrzem. Następuje pokoleniowa zmiana warty. Po niedawnych młodzieżowych mistrzostwach Europy w przełajach w Budapeszcie, gdzie był 16 i 4 drużynowo, ustanowił nowy rekord
sztumskiej trasy - 14. 32. Trzeba dodać, że Bartosz Mazerski
z wynikiem 14,36 także pobił
poprzedni rekord. To świadczy o wysokim poziomie rywalizacji.
Ogółem 197 zawodniczek i zawodników ukończyło zmagania na trasie 4,7 km
wokół Jeziora Zajezierskiego,
o czterech więcej niż przed
rokiem. Kolejny rekord to
udział 48 mieszkańców miasta i gminy w biegu głównym
oraz 33 biegaczy Lekkoatletycznego Klubu Sportowego
Zantyr Sztum.

Niezmiernie cieszy dobra forma naszych czołowych
weteranów Bogdana Cebuli i Mieczysława Dobrenko,
którzy wygrali swoje kategorie. Wśród kobiet zwyciężyła
Magdalena Dias z WKS Flota
Gdynia, przed Weroniką Wójcik z KKB Starogard Gdański
oraz Katarzyną Biryłło z MOS
Zatoka Braniewo. Najlepsza
sztumianka Magdalena Bucewka poprawiła swój rekord

trasy o półtorej minuty i zajęła 9 miejsce w biegu pań oraz
2 w swojej kategorii wiekowej.
W dwóch biegach dla
dzieci i młodzieży w czterech
kategoriach wiekowych rywalizację ukończyło prawie
70 uczestników na dystansie 600 i 1000 m. Odnotować
należy zwycięstwo Wojtka
Pastewskiego, ucznia SP 2
Sztum i trzecie miejsca Micha-

ła Wróbla z klubu kolarskiego
Lider Sztum. W pozostałych
biegach zwyciężali goście.
W marszu rekreacyjnym
Nordic Walking wokół jeziora
uczestniczyło 30 osób, w tym
grupa wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Uśnic.
Organizatorzy zapraszają na kolejną edycje Zimowego Grand Prix – 12 stycznia
2013 r.

Szansa po piłkarsku
W obiektach sportowych gimnazjum w Sztumie odbyła się nietypowa impreza. Ponad 70 osób uczestniczyło w sesji
treningowej Olimpiad Specjalnych piłki nożnej, realizowanej w ramach projektu „Daj mi szansę”.
Celem takich zajęć oprócz
podnoszenia
umiejętności
sportowych była integracja ze
środowiskiem rówieśników ze
szkół powszechnych. W treningu i imprezach towarzyszących uczestniczyło 39 wychowanków ośrodka w Uśnicach.
A wspomagało ich 26 wolontariuszy, którzy byli partnerami
w realizacji zadań.
Akcję wsparli młodzi ludzie z koła Caritas przy Szkole Podstawowej nr 2, wolontariatu przy Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza, uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w
Barlewiczkach oraz gospoda-

rze - uczniowie gimnazjum. Po
uroczystym otwarciu nastąpiło
prawdziwe święto sportu.
Ciekawe ćwiczenia ogólnorozwojowe i piłkarskie prowadzili Mirosław Zarański i Paweł
Zdziennicki. Sesję treningową
zakończył miniturniej piłkarski,
w którym brało udział osiem
sześcioosobowych drużyn zunifikowanych - złożonych z wychowanków uśnickiego ośrodka i ich rówieśników ze sztumskich szkół.
- Akcja nie byłaby możliwa,
gdyby nie przychylność gospodarza obiektu: dyrektor Aldony
Ruszkowskiej, której serdecz-

W treningu uczestniczyło 36 wychowanków ośrodka w Uśnicach.

nie dziękujemy. Podziękowania kieruję także do wszystkim
pracowników ośrodka w Uśnicach oraz gimnazjum w Sztumie, którzy pomagali w czasie

sesji. W nagrodę za jej zorganizowanie otrzymaliśmy 12 kompletów strojów piłkarskich. Teraz to dopiero potrenujemy –
mówi Róża Banasik-Zarańska.
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Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu
dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy, w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokalu
mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu
Opis i położenie nieruchomości: lokal mieszkalny nr 1 o pow. 49,89 m kw. z przynależną piwnicą o pow. 4,63 m kw. w budynku przy
ul. Jagiełły nr 9 w Sztumie i udziałem 0,1544 części do działki nr 569/6 o pow. 480 m kw. sprzedawany na własność
Nr księgi wieczystej: GD2I/00006704/9
Wartość lokalu z udziałem do gruntu: 81270,00 zł, w tym udział do gruntu 2020,00zł
Cena zbycia: zostanie ustalona po zastosowaniu bonifikaty, o której mowa w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIV/254/2009
z dnia 20 marca 2009 r. Sprzedaż podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.
(Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.)
Sposób zbycia: w drodze pierwszeństwa nabycia na rzecz najemcy
Warunki płatności: przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Sztum, BS Sztum nr: 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020
Dodatkowe koszty: nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i wypisów do księgi wieczystej oraz przygotowania do sprzedaży
Przewidywany termin sprzedaży: w terminie ważności wyceny
Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy
z dnia 21. 08. 1997 roku o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu
do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
												
Sztum, 10.12.2012 r.

Kalendarz podatnika
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
przypomina o terminach podatkowych.
Terminy składania deklaracji
podatkowych:
15. 01. 2013 r. – deklaracje na podatek
rolny (osoby prawne),
15. 01. 2013 r. – deklaracje na podatek
leśny (osoby prawne),
31. 01. 2013 r. – deklaracje na podatek
od nieruchomości (osoby prawne).
Terminy płatności podatków:
15. 01. 2013 r. – comiesięczna rata podatku leśnego od osób prawnych,
31. 01. 2013 r. – comiesięczna rata podatku od nieruchomości 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 w/w podatków
można uzyskać w Referacie Podatkowym - I piętro:
pokój nr 21 – deklaracje na podatek rolny i leśny,
pokój nr 25 – deklaracje na podatek od
nieruchomości,
pokój nr 26 – (wpłaty) podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej
Podstawowe informacje o przedmiocie dzierżawy i najmu:
Miejscowość: obręb Biała Góra, gm. Sztum – działka nr 188/22 o pow. 0. 3354 ha,
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa oznaczona klasą użytków – RVIz
Sposób zagospodarowania: pastwisko dla koni
Przeznaczenie: dzierżawa na okres do 3 lat
Wartość rocznego czynszu dzierżawnego – 0,23q pszenicy*
Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego – do 31 marca za I półrocze i do 30 września za
II półrocze
Wyjaśnienie* 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
1q pszenicy do obliczenia czynszu nie może być niższa niż 55 zł/q. Wartość czynszu nie może
być niższa niż 50 zł rocznie.
Miejscowość: obręb Zajezierze, gm. Sztum – część działki nr 247/2 o pow. 57 m kw.
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa oznaczona klasą użytków - Bi
Sposób zagospodarowania: Grunt przeznaczony na wykonanie miejsca odpoczynku dla
ludzi odwiedzających mogiły
Przeznaczenie – najem na okres do trzech lat
Wartość rocznego czynszu najmu – 350,55 brutto
Termin wnoszenia czynszu najmu – do 31 marca każdego roku
Miejscowość: obręb I miasta Sztum – działka nr 241 o pow. 719 m kw.
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa oznaczona klasą użytków PsIII
Sposób zagospodarowania: grunt przeznaczony na ogród przydomowy
Przeznaczenie – najem na czas nieokreślony
Wartość rocznego czynszu dzierżawnego – 215,70 brutto
Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego – do 31 marca każdego roku
Miejscowość: obręb III miasta Sztum – działka nr 108 o pow. 642 m kw.
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa oznaczona klasą użytków RIIIb
Sposób zagospodarowania: grunt przeznaczony na ogród przydomowy
Przeznaczenie – najem na czas nieokreślony
Wartość rocznego czynszu dzierżawnego – 192,60 brutto
Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego – do 31 marca każdego roku
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.
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