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Z marszu zwiedzać gminę

Duża popularność nordic walking spowodowała, że LKS Zantyr zorganizuje marsze po ciekawych
zakątkach naszej gminy.

Rewolucja śmieciowa w Polsce
Dlaczego mówi się o zmienionej
ustawie przez posłów jako „śmieciowej rewolucji”?
Wprowadzono ją szybko, bez należytej staranności, czego przykładem do
dziś trwające nowelizacje. Gminom nie
dano czasu na przygotowanie się do
nowych obowiązków. Do chwili wprowadzenia ustawy każdy mieszkaniec
podpisywał umowę na wywóz śmieci,
w myśl nowych przepisów odbierze je
gmina, pobierając opłatę.

Dlaczego konieczne było wprowadzenie nowych stawek i w jaki sposób
je skalkulowano?
Nowe stawki - trzeba to wyraźnie powiedzieć - są pewną prognozą. Dopiero praktyka pokaże, czy skalkulowano
je na odpowiednim poziomie. Może się
bowiem okazać, że koszty funkcjonowania sytemu przy założonych wysokościach opłat będą niższe i wówczas zostaną stawki obniżone.
Czytaj str. 3

Wybory uzupełniające
24 lutego odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sztumie
w okręgu wyborczym nr 3, który obejmuje: Barlewice, Barlewiczki, Cygusy,
Czernin, Czernin - ul. Pieniężnego, Górki, Kępinę, Koślinkę, Michorowo, Pietrzwałd, Pietrzwałd ZR, Polaszki, Postolin, Postolin ZR, Ramzy Małe, Szpitalną
Wieś, Sztumską Wieś - ul. Domańskiego.
Siedziby obwodowych komisji wyborczych znajdują się: w Zespole Szkół
w Czerninie (głosują tam mieszkańcy
Cygus, Czernina, Górek, Ramz Małych,
Szpitalnej Wsi); Bibliotece w Postolinie
(dla Michorowa, Polaszek, Postolina,
Postolina ZR); w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach (dla Barlewic,
Barlewiczek, Kępiny, Koślinki, Pietrzwałdu, Pietrzwałdu ZR, Sztumskiej Wsi, sołectwa Domańskiego).
Komitety wyborcze zgłosiły kandydatów na radnych: Artura Janasiaka,
Iwonę Mazurewicz i Elżbietę Wysocką.
Głosowanie odbędzie się w godz. od
8 do 22.

Zalana ulica
W wyniku zasypania rowu nr 237/10
oraz likwidacji przepustu pod ulicą Kochanowskiego łączącego rów odwodnieniowy z rowem 237/10 doszło do
podniesienia zwierciadła wód gruntowych i stałe zwilgocenie terenu –
stwierdzają niezależni eksperci w opinii
dla starostwa.
Str. 4
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Z miasta i gminy

Spotkanie noworoczne
Na zaproszenie burmistrza Sztumu Leszka Tabora i Czesława Oleksiaka, przewodniczącego Rady Miejskiej do Kino-Teatru „Powiśle” na tradycyjne spotkanie noworoczne przybyli 18 stycznia przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, świata kultury, polityki, biznesu, sportu oraz mediów.
W części artystycznej grupa artystyczna Operus Arte przedstawiła program „Operetka. Zaśpiewajmy o miłości”.

Następnie burmistrz Sztumu Leszek Tabor dokonał posumowania minionego roku. życzenia dla mieszkańców przekazał senator Leszek Czarnobaj. Toast noworoczny za ich pomyślność wzniósł Czesław Oleksiak, przewodniczący Rady Miejskiej.
Relację ze spotkania można obejrzeć na stronie internetowej Telewizji Malbork.

Nowy album o Sztumie

Pamięć powstania styczniowego

„Czas odnaleziony, czas dodany. Sztum wczoraj i dziś” to 80.
stronicowy album, opowiadający o Rynku i okolicznych uliczkach. Pokazuje zmiany, jakie dokonywały się w substancji miejskiej przez dziesiątki lat aż po czasy najnowsze, bo dokumentuje proces rewitalizacji centrum. W publikacji, która została
sfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, wykorzystano dawne pocztówki, zdjęcia z archiwum Henryka Lipskiego i Urzędu Miasta. Autorami współczesnych fotografii są
Wacław Bielecki, Kamil Markowski, Dariusz Paciorek, Krystyna
Błaszczyk-Ryszkowska i Janusz Ryszkowski, który całość opracował.

150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego uczczono
w Sztumie. Burmistrz Leszek Tabor, Zbigniew Zwolenkiewicz
- radny powiatu, Andrzej Lubiński - prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej wraz z delegacjami uczniów z gimnazjów Sztumu i Czernina złożyli kwiaty na grobie Henryka Donimirskiego na cmentarzu przy kościele św. Anny.
- Henryk Donimirski, wówczas uczeń gimnazjum, wiedziony
patriotyzmem, poszedł do powstania, podobnie jak jego kuzyni z Bukowa - Henryk i Antoni. Kiedy trzydzieści lat później kandydował do parlamentu niemieckiego ktoś zarzucił mu udział
w polskiej rebelii. Donimirski oświadczył wtedy gazetom, że się
tego faktu nie wstydzi, więcej - jest z niego dumny - opowiadał
m. in. po złożeniu wiązanek historyk Andrzej Lubiński.
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Rewolucja w śmieciach
Od 1 stycznia mieszkaniec miasta
i gminy Sztum, mający podpisaną umowę na wywóz i odbiór śmieci z PWiK, płaci miesięcznie 8,93 zł od osoby. Radni
zdecydowali, że od 1 lipca stawka będzie
wynosić 20 zł, ale każdy może poważnie zaoszczędzić, gdy będzie segregował
śmieci. Za takie zapłaci 10 zł.
Dlaczego mówi się o zmienionej
ustawie przez posłów jako „śmieciowej rewolucji”?
Wprowadzono ją szybko, bez należytej staranności, czego przykładem do
dziś trwające nowelizacje. Gminom nie
dano czasu na przygotowanie się do nowych obowiązków. Do chwili wprowadzenia ustawy każdy mieszkaniec podpisywał umowę na wywóz śmieci, w myśl
nowych przepisów odbierze je gmina,
pobierając opłatę. Nałożono na gminy wysokie poziomy odzysku, recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, np. do dnia 31 grudnia 2020 r. takich
frakcji odpadów jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło w wysokości co
najmniej 50 proc. , odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co
najmniej 70 proc.
Dlaczego konieczne było wprowadzenie nowych stawek i w jaki sposób
je skalkulowano?
Nowe stawki - trzeba to wyraźnie powiedzieć - są pewną prognozą. Dopiero praktyka pokaże, czy skalkulowano je
na odpowiednim poziomie. Może się bowiem okazać, że koszty funkcjonowania
sytemu przy założonych wysokościach
opłat będą niższe i wówczas zostaną
stawki obniżone. Gorzej, gdy okaże się,
że pieniędzy będzie za mało. Gmina nie
ma z czego dopłacać. O wszystkim zdecyduje przetarg, ponieważ posłowie nie
wyrazili zgody – o co postulowało wiele samorządów – aby gmina mogła bezprzetargowo zlecać to zadanie własnym
przedsiębiorstwom.
W analizie kosztowej nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę łączną ilość powstających na terenie gminy odpadów komunalnych (w roku 2011
na 1 mieszkańca ok. 209 kg odpadów
w skali roku), koszty zbierania, transportu, składowania i przekazywania do recyklingu, odzysku itp. odpadów, opłat
środowiskowych za składowanie odpadów, kosztów utworzenia i prowadzenia
punktu selektywnego zbierania odpadów, likwidacji dzikich wysypisk, a także

kosztów administracyjnych związanych
z fizyczną obsługą nowego systemu.
Ile to będzie mogło wszystko kosztować, okaże się jak wspomnieliśmy
w praktyce, czyli po przeprowadzeniu
przetargów na obsługę systemu i jego
kilkumiesięcznym funkcjonowaniu. Dlatego porównywanie opłat śmieciowych
uchwalonych przez rady poszczególnych
gmin może być mocno mylące.

Ale w niektórych gminach po sąsiedzku jest taniej. . .
Podaje się przykład Dzierzgonia, ale
i tam nieoficjalnie się już mówi, że opłatę
skalkulowano zbyt nisko i wkrótce trzeba
będzie do tego wrócić. Pozostałe gminy
ustanowiły opłaty powyżej 10 zł.
Czy są plusy nowej ustawy?
Najogólniej mówiąc, ustawodawca liczy na to, że znikną dzikie wysypiska, o co postulowali wielokrotnie mieszkańcy, skończy się podrzucanie śmieci,
wreszcie zostaną one - po recyklingu ponownie zużyte. A przechodząc do codziennej praktyki – nie będzie problemu
z wyrzucaniem starych mebli, sprzętu
elektrycznego, elektronicznego czy opadów budowlanych i remontowych. Nie
mogliśmy – w myśl starych przepisów
– pozostawiać tego w pojemnikach na
śmieci. Niedługo będzie to można przekazać bezpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Ryjewo - 25 zł niesegregowane i 14,50 zł
segregowane (od osoby)
Gardeja - 20 zł niesegregowane i 12 zł segregowane (od osoby)
Gmina Kwidzyn - 47 zł niesegregowane
i 37 zł segregowane (od gospodarstwa)
Sadlinki 20 zł niesegregowane i 12,50 zł
segregowane (od osoby)
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Zalana Kochanowskiego - cierpią mieszkańcy
Gdańska „Trójka” w „Panoramie” nadawanej 27 stycznia pokazała reportaż o zalewaniu powiatowej ulicy Kochanowskiego.
Mieszkańcy pytają często, czy prawdą jest, że gromadzi się tam woda z ul. Spokojnej i nowego osiedla mieszkaniowego
Spółdzielni Renawa.
Opinie takie upowszechniają właściciele działek przylegających do ulicy Kochanowskiego, postawili tablicę o takiej
treści.
Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości
dotyczące przyczyn zalewania ul. Kochanowskiego Starostwo Powiatowe i gmina zleciły biegłym z dziedziny hydrologii wykonanie opinii w tej sprawie. Taki raport został opublikowany na stronie
gminy www. sztum. pl i każdy mieszkaniec może zapoznać się z nim szczegółowo i sam wyciągnąć wnioski.
Z opinii biegłych fachowców jednoznacznie wynika, że ulica Kochanowskiego jest zalewana, ponieważ właściciele
działek zasypali istniejący tam od dawna rów odprowadzający wody do Jeziora Barlewickiego oraz usypali wały uniemożliwiające swobodny odpływ wód
z pól i drogi powiatowej.
Powiat i gmina wydały już stosowne
decyzje o konieczności odbudowy rowu,
przywrócenia dawnego stanu. Taki obowiązek narzuca ustawa – prawo wodne, każdy właściciel działki, rolnik, wie,
że o rowy należy dbać i konserwować,

Losy żołnierza

Już po raz czwarty w Gimnazjum nr
1 w Sztumie odbywały się eliminacje
rejonowe ogólnopolskiego konkursu „
Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
w latach 1887- 1992”.
Jego tematyka dotyczy odzyskiwania niepodległości i walk o granice. Jest
to już XVIII edycja tego konkursu, którego inicjatorem był kombatant Marek Gajewski. Eliminacje w całym kraju
rozpoczęły się minutą ciszy, aby uczcić
pamięć pomysłodawcy, który zmarł
w przeddzień konkursu.
W sztumskim gimnazjum rywalizowali uczniowie trzech typów szkół
(podstawowych, gimnazjów i liceów)
z powiatu kwidzyńskiego, malborskiego i sztumskiego. Byli to finaliści etapu
szkolnego. Jedenastu uczniów w marcu zmagać się będzie w Gdańsku, gdzie
odbędą się eliminacje wojewódzkie.
Ziemię sztumska reprezentować będą:
Emanuel Okrój, Kajetan Rymer, Jakub
Łazar, Bartosz Mielniczek i Marek Zarański.

bo inaczej grozi to podtopieniami i zalaniem domostw, pól, ulic, dróg.
Woda z ulicy Spokojnej i osiedla Renawa jest odprowadzana do zbiornika
bezodpływowego i nie spływa na ul. Kochanowskiego, ale jest pompowana do
kanalizacji deszczowej. Gmina musiała zastosować takie rozwiązanie, ponieważ brak zgody właścicieli działek przy
ul. Kochanowskiego nie pozwolił na swobodne odprowadzanie wód opadowych
przez naturalne rowy do Jeziora Barlewickiego.
Niezależni eksperci nie potwierdzają
zatem tezy, że to wody z osiedla mieszkaniowego są przyczyną zalewania ul.

Kochanowskiego, ale zasypanie rowu
i usypanie wałów, których tam wcześniej
nigdy nie było.
Dzięki budowie ul. Spokojnej i osiedla mieszkaniowego dla 150 rodzin gmina znalazła receptę na złagodzenie głodu mieszkaniowego w gminie. Gmina
także w tym roku finansowo wsparła starostwo w rządowym programie drogowym – schetynówkach. W ramach tego będzie modernizowana m. in. droga
Sztum – Koślinka. Trwający konflikt spowodował, że nie można odnowić jej całej.
Odbędzie się to bez odcinka - od działek
do wylotu na Mickiewicza. Szkoda!

Podsumowanie ekspertyzy
Czy zgromadzona ziemia na działce
nr 237/10 obręb I miasto Sztum, ingeruje
w naturalny stan wody na gruncie?
TAK
Czy zgromadzona ziemia na działce nr
237/10 obręb I miasto Sztum ma wpływ
na swobodny odpływ wód z rowu?
TAK
Czy powstała szkoda na gruntach sąsiednich?
TAK
Czy zmiany na działce nr 237/10 obręb I miasto Sztum wpływają szkodliwie
na grunty sąsiednie, uwzględniając drogę
powiatową? Jeśli tak to jakie?
TAK. Zmiany na działce nr 237/10
obręb I miasto Sztum polegające na zasypaniu rowu 237/10 spowodowały: stagnację wody na drodze powiatowej re-

lacji Sztum – Koślinka i jej uszkodzenie,
lokalne podtopienia działek leżących po
obu stronach ulicy Kochanowskiego.
Jaki jest wpływ zmian stanu wody
w gruncie i kierunku odpływu wody w wyniku zasypania rowu melioracyjnego?
W wyniku zasypania rowu nr 237/10
oraz likwidacji przepustu pod ulicą Kochanowskiego łączącego rów odwodnieniowy z rowem 237/10 doszło do
podniesienia zwierciadła wód gruntowych i stałe zwilgocenie terenu. Brak
połączenia rowu z Jeziorem Barlewickim skutkuje brakiem swobodnego odpływu wody z terenu zlewni tego rowu,
przez co powstają lokalne podtopienia
i stagnacja wód.
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Mazerski po raz 34. . .

Więcej światła

Bartosz Mazerski (LKS Zantyr), radny miejski, nauczyciel wychowania fizycznego
w sztumskiej „dwójce”, zwyciężył w II edycji XIV Zimowego Grand Prix Sztumu
w Biegach Przełajowych.

W grudniu zamontowano
16 lamp oświetlenia hybrydowego (na energię słoneczną i wiatrową). Łączny koszt
to 222 tys. zł, z czego połowa
pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mieszkańcy Gościszewa,
Kępiny mają po dwie, Piekła,
Postolina, Sztumskiej Wsi –
po trzy. Pozostałe są w Uśnicach, Zajezierzu i Koniecwałdzie.
Natomiast w Nowej Wsi,
Piekle, Postolinie, Sztumskiej
Wsi i Sztumskim Pole zamontowano w sumie 7 lamp solarnych. Kosztowały 69 741
zł, z czego 56 tys. zł pochodziło z funduszu sołeckiego.

To 34 wygrana pana Bartosza w historii startów w tej
imprezie. Prowadził wyraźnie od startu do mety na dystansie dwóch okrążeniach
wokół Jeziora Zajezierskiego,
ale triumf przypłacił niestety
zapaleniem oskrzeli. Główny
rywal i podopieczny Andrzej
Rogiewicz też wystartował
nie w pełni sił, przegrał jeszcze z Robertem Sadowskim
z Floty Gdynia. Czołowy weteran Bogdan Cebula w swojej kategorii wiekowej M-50
był drugi. Pierwszy raz w tej
edycji Grand Prix wystartował
Leszek Tabor, burmistrz Miasta i Gminy Sztum, który sprawuje również patronat honorowy nad imprezą, wspólnie
z Marszałkiem Województwa
Pomorskiego.
W kategorii powyżej 70 lat
najlepszym był Mieczysław
Dobrenko. Wśród kobiet ponownie najlepsza okazała się

Podobizna Bartosza Mazerskiego została wykorzystana także w. . . talii
kart, wydanej przez Maratony Polskie.

Magdalena Dias, bardzo utalentowana, młoda biegacza
Floty Gdynia. Na drugim miejscu dobiegła Katarzyna Biryło z Braniewa, a trzecia była Adrianna Tas z Rodła Kwidzyn. Magdalena Bucewka,
najlepsza aktualnie sztumska biegaczka na długich była siódma. W swojej kategorii
wiekowej Magda okazała się
najlepsza. W biegu juniorów
na trzecim i czwartym miejscu uplasowali sie biegacze

LKS Zantyr - Michał Konopski
i Michał Kopecki. W biegach
dla dzieci i młodzieży Wojtek
Pastewski był drugi w kategorii chłopców szkół podstawowych. W biegu chłopców
szkół gimnazjalnych czwarty
był Marcin Kopecki. W marszu
rekreacyjnym Nordic Walking
wokół Jeziora Zajezierskiego
wyruszyło 33 maszerów.
Więcej na stronie LKS Zantyr.

Rowerem przez Powiśle
31 grudnia zakończyła się
realizacja finansowa projektu „Podniesienie atrakcyjności
turystycznej Szlaku Zamków
Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej
zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów
malborskiego, sztumskiego,
kwidzyńskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 20072013.
W projekt zaangażowało
się aż 9 podmiotów. Liderem
było Miasto i Gmina Sztum.
Partnerzy to: Gmina Dzierz-

goń, Gmina Mikołajki Pomorskie, Gmina Stary Dzierzgoń, Gmina Stary Targ, Miasto
i Gmina Prabuty, Gmina Malbork, Stowarzyszenie Gmin
Polskie Zamki Gotyckie, Powiślańska Organizacja Turystyczna.
Celem inwestycji było
podniesienie jakości infrastruktury turystycznej. Wytyczono, oznakowano oraz
przebudowano trasę rowerową (tj. Rowerowy Szlak Zamków Gotyckich), łączącą zamek w Malborku z największymi atrakcjami turystycznymi Powiśla. Powstało 16

miejsc wypoczynku i rekreacji, dwa obiekty zabytkowe zostały zagospodarowane
na cele turystyczne (powstały w nich Punkty Informacji
Turystycznej). Wybudowano
ścieżkę rowerową Sztumskie
Pole – Gościszewo, przebudowano obiekty turystyczne,
tzw. Kościół Polski w Prabutach oraz centrum Dzierzgonia.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Bonan tagon
W Gimnazjum nr 1 w Sztumie miało miejsce ciekawe
spotkanie – warsztaty z Heleną Biskup. Na trop tej bardzo
aktywnej osoby trafiły uczennice, szukając materiałów
do pracy na konkurs „Bądźmy aktywni razem”. Okazało się wtedy, że pani Helena
posługuje się międzynarodowym językiem esperanto. Podróżuje po kraju z monodramem „Doktor Esperanto”, poświęconym Ludwikowi Zamenhofowi – twórcy tego języka. Uczestnicy spotkania
dowiedzieli się o niesamowitym lekarzu okuliście, który pragnął, aby ludzie zbliżyli się do siebie, lepiej poznali.
Napisał podręcznik do nauki
esperanto – pięknego, melodyjnego, choć sztucznego
języka o niezbyt skomplikowanej gramatyce. Wiele znanych postaci z kręgu nauki
i kultury posługiwało się nim,
np. A. Einstein, L. Tołstoj, Jan
Paweł II. Podczas spotkania
gimnazjaliści nauczyli się kilku słówek – np. bonan tagon
– dzień dobry.
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Jestem cząstką przyrody
Od maja do grudnia 2012 r. grupa 45 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie
uczestniczyła projekcie „Jestem cząstką przyrody, więc o nią dbam”.

Podziękowania dla
prezesa ZIW

W Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się uroczyste pożegnanie Adama Jakubskiego,
wieloletniego prezesa Związku Inwalidów Wojennych
i Wojskowych RP, który z przyczyn zdrowotnych nie mógł
dłużej sprawować tej funkcji.
Dziękując za wieloletnie
zaangażowanie, burmistrz Leszek Tabor podkreślił, że pan
Adam w sposób szczególny
przyczynił się do upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiedzy o tragicznych wydarzeniach związanych z II
wojną światową, uczestnicząc
w konsultacjach, spotkaniach
i pogadankach. Bardzo aktywnie współpracował z władzami samorządowymi, inspirując wiele spotkań i uroczystości o patriotycznym
charakterze, a także współorganizując obchody świąt
państwowych. Bardzo skutecznie starał się o zapewnienie siedziby dla Związku (Miasto i Gmina Sztum przeznaczyła specjalny lokal) i dobrze
współpracował z pozostałymi organizacjami kombatanckimi, dzięki czemu występują one wspólnie na uroczystościach i spotkaniach.
Sierżant rezerwy Adam Jakubski, rocznik 1939, od wielu lat mieszka w Dzierzgoniu.
Służbę wojskową pełnił w artylerii w latach 1960 – 65. Został odznaczony m. in. srebrnym medalem „Za Zasługi dla
Obronności Kraju”, srebrną
i złotą odznaką Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.

W jego ramach odbyły
się zajęcia edukacyjno-ekologiczne w Kwidzynie, Białej
Górze, Zielonej Szkole w Brachlewie, festyn integracyjny pod hasłem,,Uczymy się
segregować odpady”, akcja,,Sprzątanie świata”, wycieczka ,,Śladami naszych odpadów”, konkurs ,,Dobre rady
na odpady’’, a podsumowanie
projektu w leśniczówce Wydry.
Każde z nich było przygotowane i przeprowadzone
w atrakcyjny sposób. Zajęcia
w terenie z wykwalifikowany-

mi przyrodnikami, podczas
których uczestnicy obserwowali zwierzęta w ich naturalnym środowisku na długo pozostaną w pamięci. Widoki w rezerwacie roślinności
stepowej w Białej Górze oraz
obserwacja śluzy – historycznego kompleksu hydrotechnicznego pozostawiły trwały ślad i dostarczyły praktycznej wiedzy. Warsztaty czerpania papieru były również niecodzienną przygodą. Zajęcia
ekologiczne w Zielonej Szkole uczestnicy projektu polecają wszystkim. Niezwykle

kształcącą wycieczką był wyjazd „Śladami naszych odpadów” do oczyszczalni ścieków w Sztumskim Polu oraz
na wysypisko śmieci w Nowej
Wsi. Uzmysłowiła ona wszystkim konieczność ochrony środowiska poprzez segregację
odpadów i ich recykling.
Z wielkim żalem uczestnicy przyjęli informację o zakończeniu projektu. Pragniemy podziękować za ciepło
każdego ogniska oraz moc
wiedzy i wrażeń, którą każdy
wyniósł z realizacji poszczególnych zadań.

Każde z zajęć było przygotowane i przeprowadzone w atrakcyjny sposób.

Projekt „Jestem cząstką przyrody, więc o nią dbam – zajęcia przyrodniczo-ekologiczne dla
dzieci z terenu Miasta i Gminy Sztum” realizowano w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Skazani pracują na rzecz miasta
Od wielu lat trwa współpraca samorządu z Zakładem
Karnym w Sztumie, dotycząca
zatrudniania skazanych przy
pracach porządkowych na terenie miasta. W maju 2011 r.
burmistrz miasta i gminy i dyrektor Zakładu Karnego podpisali porozumienie w sprawie prowadzenia wspólnych
związanych z promowaniem
zagadnień proekologicznych.

W listopadzie 2011 została
podpisana umowa o zatrudnieniu nieodpłatnym skazanych w ramach prac publicznych na rzecz gminy. Grupa
więźniów (średnio 4 osoby)
zatrudniona jest przy pracach
porządkowych na terenie
miasta. Pracują przez 5 dni
w tygodniu w godz. 8 - 14.
Do likwidacji skutków
„trąby powietrznej” w lip-

cu 2012 r. skierowano dodatkową grupę 15 osób, która w Barlewiczkach zbierała
z powierzchni wielu hektarów
rozrzucone pokrycia dachowe, głównie eternit.
Praca skazanych oceniana
jest bardzo dobrze. Nie notowano również żadnych skarg
na ich niewłaściwe zachowanie.
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Śladami legend sztumskich
Realizacja projektów i zadań publicznych stały się już tradycją działalności Stowarzyszenia ,,Szansa”, które od czterech lat
wspiera edukację patriotyczną uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie.
Od kwietnia do listopada minionego
roku wolontariusze Szkolnego Koła Caritas
uczestniczyli w realizacji zadania publicznego „Śladami legend sztumskich”. Środki na
realizację celów założonych w projekcie zostały pozyskane od Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w ramach konkursu ofert.
Głównym celem zadania było rozwijanie
wśród dzieci zainteresowania małą ojczyzną
oraz rozbudzenie ciekawości historycznej
związanej z regionem, w którym żyją i zwrócenie uwagi na takie elementy kultury, które mogą zostać nieodwracalnie utracone.
Do nich bez watpienia należą dobra niematerialne, jakimi są legendy sztumsko-dzierzgońskie oraz pamięć o tych miejscach i ludziach, których dotyczą.
Założono zrealizowanie celów poprzez
szereg różnorodnych działań opartych o tematykę legend związanych z ziemią sztumską. Podania związane są nierozerwalnie
z dziejami Powiśla, sięgają czasów najdawniejszych, przypominają świetność rycerstwa zamieszkującego ziemię sztumsko-dzierzgońską, czy losy Polaków podczas
potopu szwedzkiego. Znajomość legend
dała dzieciom nie tylko podstawy do poznawania historii regionu, ale przede wszystkim
podwaliny pod budowanie tożsamości lokalnej, która nie rodzi pytań:,,Skąd jestem”.
Podczas realizacji projektu uczniowie
zwiedzili Małe Muzeum w Sztumie, Muzeum Wisły w Tczewie, zamek w Dzierzgoniu i Sztumie oraz miejsce śmierci św. Wojciecha w Świętym Gaju. Wycieczka do Świętego Gaju i Dzierzgonia pozwoliła poznać

Uczniowie złożyli kwiaty na grobie rodziców patrioty i wychowawcy młodzieży bł. księdza
Władysława Demskiego

zabytki i groby ludzi zasłużonych dla Powiśla oraz zapoznać się z historią życia św.
Wojciecha.
Uczniowie brali udział w ciekawych lekcjach historycznych oraz w warsztatach rzemieślniczych, które przybliżyły im czasy rozkwitu rycerstwa polskiego. Uczestniczyli
w rajdzie integracyjnym do Postolina. Dzięki zajęciom z historii zapoznali się z dziejami średniowiecznej parafii w Postolinie. Interesujące i ciekawe spotkanie odbyło się
także w Straszewie. Tam uczestnicy projektu złożyli kwiaty na grobie rodziców patrioty i wychowawcy młodzieży bł. księdza
Władysława Demskiego, poznali historię
polskiej szkoły w Straszewie oraz życie patronki parafii św. Katarzyny. W drodze powrotnej dzieci uczestniczyły w zajęciach tu-

rystyczno-krajoznawczych przy kamieniu
w Sztumskiej Wsi, gdzie odczytano legendy dotyczące potopu szwedzkiego i rozejmu polsko-szwedzkiego.
Podczas realizacji projektu odbyły się
spotkania z lokalnymi pasjonatami historii
- Sławomirem Michalikiem, Arkiem Dzikowskim oraz Piotrem Podlewskim. Uczniowie
spotkali się z grupą rycerzy sztumskich, którzy wprowadzili ich w świat codziennego
życia i wartości prawdziwego rycerza polskiego oraz zapoznali z treścią legend dotyczących zamku sztumskiego.
W czasie realizacji projektu uczniowie
poznali techniki i metody opracowania zdobytych informacji. Na zakończenie projektu
wykonali wystawę fotograficzną. Dzieci były bardzo zadowolone z udziału w projekcie.

Pożegnanie Władysławy Thiel
Na grudniowej Gali Wolontariusza Pani Władysława odbierała z uśmiechem podziękowania od burmistrza Sztumu Leszka
Tabora i Sylwii Mackiewicz, dyrektorki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Za działalność w Caritasie. Poświęcała
się temu ofiarnie przez wiele lat.
To było - jak się miało okazać - jej ostatnie publiczne spotkanie.
Od pokoleń Kociewiaczka, z Ziemią
Sztumską była związana od lat 50. Była „szkólenką”- tak miejscowi nazywali nauczycielkę - w szkole w Piekle. Przed wojną
w tej polskiej placówce ochroniarką (przedszkolanką) była jej siostra stryjeczna, Maria Ornas. Po kilka latach pracy Pani Władysława przeniosła się do Sztumu. Uczyła do
emerytury w „dwójce”, zaskarbiając sobie
sympatię kilku pokoleń uczniów. Polonistka, udzielała lekcji francuskiego, pomagała
też w matematyce, której nie lubiła.

„Człowiek z przedwojenną maturą to
humanista. Ktoś kto pięknie mówi i pisze
w języku polskim. Ktoś kto zna trzy obce języki z obowiązkową łaciną, rzadziej greką.
Mogę coś o tym powiedzieć, bo maturę zdawałam 11 maja 1937 roku jako absolwentka
Państwowego Żeńskiego Gimnazjum Humanistycznego w Tczewie” – wspominała.
Była autorką świetnie napisanych reportaży i wspomnień, publikowanych w prasie. Kilka lat temu jeden z tekstów poświęciła wojennym przeżyciom z Powiśla Pelagii
Pawlikowskiej, która w chwili rozmowy z autorką kończyła 90 lat. Pani Władysława była
prawie jej rówieśniczką.
„Dwie organizacje wywarły olbrzymi
wpływ na nasze wychowanie, światopogląd
i optymizm życiowy – pisała przy innej okazji. Były to harcerstwo i sodalicja mariańska.
Ceremoniałem włączenia w te organizacje
była uroczysta przysięga na Boga, honor

i ojczyznę, oraz nałożenie w kościele błękitnych wstążek z dużym medalikiem Matki Boskiej”.
Spoczęła 26 stycznia w grobie rodzinnym na cmentarzu przy kościele św. Anny.
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Trzech Floriańskich poszło do powstania
150 rocznica powstania styczniowego zachęca do przypomnienia mało znanego udziału mieszkańców Ziemi Sztumskiej
w tym patriotycznym zrywie.
Naszą opowieść zacznijmy jednak od
roku 1893. Podczas spotkania niemieckich konserwatystów w Tczewie jeden
z dyskutantów zauważył, że poseł do
parlamentu niemieckiego, Henryk Donimirski z Zajezierza, był oficerem pruskim.
Na co ktoś dodał uszczypliwie: i oficerem
polskim w 1863 roku. Te fakty z życiorysu niedawno wybranego posła miały go
mocno kompromitować w oczach opinii
publicznej.
Henryk Donimirski napisał do niemieckiej prasy wyjaśnienie, że nigdy nie
był oficerem pruskim. Wyjaśniał dalej, że
brał udział w bitwie pod Metz 14 sierpnia 1870 r. jako podoficer. Musiał przejąć
obowiązki poległego podczas natarcia
przełożonego - kapitana von Puttkamera.
Sam został dwukrotnie ranny - kulą w nogę i odłamkiem granatu w rękę. W dalszej
części odpowiedzi nie odciął się od udziału w powstaniu styczniowym. „Nie żałuje
tego – streszcza dalej jego pismo „Gazeta Toruńska” - że jako młodzieniec walczył
w r. 1863 za braci swoich ciężko uciskanych, którą to walkę najpoważniejsi mężowie podówczas pochwalali, a która dla
dobrej sprawy zapałem przejętego młodzieńca w oczach ludzi szlachetnych na
sztych nie wystawia. ”

Ojcowie i synowie

Henryk Donimirski kształcił się z gimnazjum katolickim w Chełmnie, gdzie
należał do tajnej organizacji filomackiej.

Niewiele możemy powiedzieć coś bliższego na temat jego udziału w powstaniu. W walkach brał udział jego brat stryjeczny Edward z Buchwałdu (Bukowa),
rówieśnik. Podczas jednej z potyczek
został ranny. Jego ojciec, Teodor udzielał pomocy materialnej powstańcom, co
spotkało się z szykanami władz pruskich.
Hrabia Alfons Sierakowski z Waplewa był
także podejrzany o kontakty z walczącymi rodakami. Prusacy zwrócili uwagę,
że wiosną 1863 r. podróżował często do
Krakowa. Jego syn Adam, uczeń poznańskiego gimnazjum, członek tajnego Towarzystwa Tomasza Zana „Kościuszko”,
za sprzyjanie powstańcom, został skazany na dwa dni więzienia.
Profesor Andrzej Bukowski w swojej
pracy „Pomorze Gdańskie w powstaniu
styczniowym” (Gdańsk 1964) dodaje do
tych wymienionych tu osób rodzinę Floriańskich z Postolina, którzy przybyli do
wsi z Królestwa Polskiego. Do oddziałów
poszło trzech - Bernard, Franciszek i Józef. Kupiec, rolnik i rzemieślnik.

Boże coś Polskę

Przed wybuchem powstania Polacy
z Powiśla manifestowali swoje narodowe uczucia, solidaryzując się z dążeniami niepodległościowymi w Królestwie
Polskim. W 1862 r. przed sądem w Sztumie toczył się proces przeciwko Józefinie
z Chrzanowskich Łyskowskiej, jej mężowi
Teodorowi z Wilczewa oraz Antoniemu

Na grobie Henryka Brochwicz-Donimirskiego, powstańca styczniowego, w rocznicę wybuchu
powstania styczniowego przedstawiciele młodzieży ze Sztumu i Czernina oraz samorządu złożyli
kwiaty.

Chrzanowskiemu. Oskarżono ich o to,
że w postolińskim kościele po mszy zaintonowali pieśń „Boże coś Polskę” i rozdawali jej tekst wśród wiernych. Władze
pruskie uważały ten utwór za buntowniczy. Miejscowy proboszcz poinformował o tym kogo trzeba i cała trójka trafiła przed oblicze sądu. Oskarżyciel wystąpił o kary: 3 miesięcznego więzienia dla
Łyskowskiej i Chrzanowskiego i 20 talarów grzywny dla Łyskowskiego. Obrońca oskarżonych Wagner w Kwidzyna „historycznie dowodził uciemiężenia narodowości polskiej pod rządem rosyjskim
i że w pieśniach śpiewanych naprzeciwko rządowi pruskiemu nic podburzającego nie ma. (. . . ) Wnioskował o uwolnienie od wszelakiej kary” – donosił „Nadwiślanin”. Sąd skazał ich jednak za wywołanie „rozruchu w kościele”. Łyskowska
i Chrzanowski zostali ukarani 40 talarami
grzywny, Łyskowski - 20.

Rewizje u proboszcza

„Nadwiślanin” w 1864 roku donosił:
„30 marca odbyły się rewizje w Wilczewie u p. Teodora Łyskowskiego, u sołtysa Gromka i nauczyciela Grzeszkowskiego w Trzcianie, następnie u posiedziciela Kalksteina w Mikołajkach. (. . . ) Rewizja u p. Łyskowskiego odbyła się pod
dyrekcją jakiego urzędnika z Kwidzyny p. Braun, jak najskrupulatniej, bo nie
tylko wszystkie garnki i miski w kuchni poprzewracano, ale i słomę w stodole. W dni kilka potem, może około 5 bm.
również rewidowano u ks. proboszcza
Witkowskiego w Podstolinie, lecz i tu zupełnie bezskutecznie. (. . . ) W dniu 24 bm.
o godzinie 9 z rana aresztowano p. Łyskowskiego z Wilczewa i doprowadzono
do więzienia w Sztumie. ”
Ta, choć dość fragmentaryczna opowieść o zaangażowaniu w powstanie
mieszkańców Ziemi Sztumskiej, będącej pod panowaniem pruskim, świadczy
o narodowych aspiracjach i dążeniach
najbardziej świadomych swej tożsamości Polaków. Jakże symboliczne jest to,
że kilkanaście lat później, gdy z Syberii
wracali do Królestwa Polskiego byli powstańcy, Polacy z Prus Zachodnich organizowali na ich rzecz zbiórkę pieniędzy.
Sporą kwotę dał wówczas Alfons Sierakowski z Waplewa.
JANUSZ RYSZKOWSKI
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Gitara dla Damiana
Moi sąsiedzi, Basia i Józek,
postanowili zostać rodziną zastępczą dla trójki dzieci. Przeszli
wszystkie możliwe etapy szkolenia i kwalifikowania, otrzymali niezbędne certyfikaty. Ilona,
Damian i Adrian zamieszkali razem z nimi.
Widywałem ich na spacerach w lesie, na podwórkowym boisku między blokami,
podczas zakupów. Dziewczynka była grzeczna i spokojna.
Chłopcy byli aktywni, zadawali mnóstwo pytań i często nie
czekali na odpowiedź, tylko zadawali następne.
Damian od początku wykazywał zainteresowanie muzyką. „Muzyka go kręciła” - jak
mówi jego przybrana mama.
Szczególnie lubił bawić się zabawkami grającymi, śpiewał
chętnie dziecięce piosenki. Zapytany w I klasie – jaki prezent
chce dostać od św. Mikołaja,
bez wahania odpowiedział – gitarę. Po kilku miesiącach rodzice zgłosili Damiana na egzamin
do Państwowej Szkoły Muzycznej w Malborku. Zdał go bardzo dobrze. Trafił do klasy gitary mgr. Rafała Roszyka.

Obecnie jest w V klasie
Szkoły Muzycznej, gra na gitarze klasycznej. Już w klasie II
z powodzeniem reprezentował
swoją szkolę. Między innymi
zajął III miejsce w konkursie dla
solistów do lat 10 w Kielcach.
W klasie trzeciej brał udział
w trzech konkursach, regionalnym w Pucku i ogólnopolskich
w Elblągu i Tomaszowie Mazowieckim. W każdym z tych konkursów zajął pierwsze miejsce.
W czwartej klasie wygrał konkurs regionalny w Kartuzach,
w ogólnopolskim w Elblągu
otrzymał wyróżnienie.
Pan Rafał Roszyk, nauczyciel Damiana tak o nim napisał:
„Jest uczniem bardzo zdolnym.
Wyróżnia się zdecydowanie
wśród pozostałych uczniów.
Jednocześnie rzetelne ćwiczenie i obowiązkowość w realizacji zadanego materiału muzycznego wpływa na jego olbrzymie postępy w grze na gitarze,
a rozwój wrażliwości muzycznej zdecydowanie wybiega ponad przeciętność”.
Jego obowiązkowość i zamiłowanie do gitary klasycznej potwierdzają rodzice. Co-

Damian podczas występu.

dziennie ćwiczy minimum godzinę, w soboty i niedziele od
2 do 4 godzin. Zajęcia w Szkole Muzycznej odbywają się 4 razy w tygodniu po trzy godziny.
Poza tym lekcje w Szkole Podstawowej w Czerninie. Dzięki
mądremu „zarządzaniu czasem
w rodzinie”, Damian gra w tenisa stołowego, jeździ na wycieczki rowerowe, dużo czyta,
a do poduszki słucha muzyki.
Jest też ministrantem w parafii
czernińskiej.
W tym roku szkolnym Damian został zgłoszony do kon-

kursu międzynarodowego. Jest
jednak ogromny problem, młody muzyk nie posiada odpowiedniego instrumentu. Ten,
na którym gra obecnie, jest
zbyt słaby, nie umożliwia mu
dalszego rozwoju. Koszt zakupu nowego to 15 - 20 tys. złotych. Rodziny nie stać na taki
wydatek.
Stowarzyszenie
przyjaciół rodzin zastępczych „Lepszy Dom” uruchomiło konto, na
które można wpłacać pieniądze na zakup nowej gitary dla
Damiana. Każdy z nas może być
mecenasem kultury, może dołożyć swoją cegiełkę do kariery młodego, obiecującego muzyka. Damian ma talent, ale ma
też coś równie ważnego – chęć
do pracy i do ćwiczenia swoich
umiejętności.
Wszystkim, którzy chcieliby
wesprzeć talent Damiana, podajemy numer konta Stowarzyszenia „Lepszy dom” 85 8310
0002 0008 9337 2000 0020
z dopiskiem: gitara dla Damiana
ZBIGNIEW
ZWOLENKIEWICZ

Podziel się procentem
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe, warto pamiętać o możliwości podarowania
1 procentu należnego podatku organizacji pożytku publicznego.
Oczywiście każdy może
wybrać dowolną organizację
mającą ten status, ale warto
polecić działające na terenie
naszej gminy Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym Dar Serca (KRS 000127529), które tworzy w Czerninie Ośrodek Rehabilitacyjny z opieką
dzienną. Można też wesprzeć
sztumski Hufiec ZHP. Darowizna powinna wówczas
być na rzecz: ZHP Chorągiew
Gdańska (KRS 0000273799) ze
wskazaniem - Hufiec Sztum.
Podobnie z sztumskim kołem
Polskiego Związku Niewidomych: Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski

(KRS 0000099691) ze wskazaniem – Koło Sztum. ,
Przekazanie przez podatników swojego 1% należnego
podatku jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym
(PIT-36, PIT-37 lub PIT-28).
Po wyliczeniu, ile podatku
będziemy mieli do zapłacenia
w tym roku, w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego
(OPP)” wpisujemy numer, pod
jakim widnieje w Krajowym
Rejestrze Sądowym (KRS).
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać

dla OPP, nie może ona jednak
przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Podatnik w zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć
wpływ na rozdysponowanie
przez organizację pożytku
publicznego pieniędzy z 1%
(np. wskazać na konkretny
cel); informację tę może zamieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające
kontakt z podatnikiem” (poz.
133 – PIT-28, poz. 309 – PIT36, poz. 109 – PIT-36L, poz.

128 – PIT-37, poz. 62 – PIT-38).
Uwaga! Podatnik nie może
podzielić swojego 1% między
kilka organizacji.
Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych
danych osobowych (imienia,
nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego, albo pozostać anonimowy. Zgodę podatnik wyraża
w formularzu PIT, zakreślając
odpowiednią rubrykę (poz.
134 – PIT-28, poz. 310 – PIT36, poz. 129 – PIT-37, poz. 63
– PIT-38).
,
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Stypendyści
marszałka
12 grudnia ub. r. w Teatrze
Wybrzeże w Gdańsku odbyło
się uroczyste wręczenie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego. Marszałek Mieczysław Struk, gratulując stypendystom, wyraził przekonanie, że starania
władz, zmierzające do zatrzymania najzdolniejszej młodzieży na Pomorzu, nie pozostaną bezowocne i ci najlepsi wybiorą studia w trójmiejskich szkołach wyższych. Stypendia otrzymało ponad 200
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego
województwa za szczególne
osiągnięcia w roku szkolnym
2011/2012. Wśród wyróżnionych znalazły się w tym roku
aż cztery uczennice sztumskiego gimnazjum: Katarzyna Litwin (obecnie absolwentka) oraz Karolina Pluta,
Patrycja Redmer i Marta Winkiel.

Ekonomia
Solidarności
Fundacja Centrum Solidarności zakończyła rekrutację dla szkół do projektu „Ekonomii Solidarności”.
Gimnazjum nr 1 im. Jana
Pawła II w Sztumie znalazło
się w gronie ośmiu zakwalifikowanych z województwa
pomorskiego. Projekt edukacyjny z zakresu ekonomii
społecznej, obejmuje cykl
szkoleń, warsztatów i zajęć
praktycznych. Jego głównym
celem jest nauka, promowanie i upowszechnianie idei
oraz mechanizmów przedsiębiorczości
społecznej.
Skierowany jest do członków
organizacji pozarządowych
oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego. Projekt
potrwa do września 2013 roku.

Młodzi badacze przyrody
Edukacja ekologiczna nabiera coraz to większego znaczenia. Zaczynamy kształtować
postawy najmłodszych, czyniąc ich świadomymi użytkownikami środowiska naturalnego.
Edukacja ekologiczna nabiera coraz to większego znaczenia. Zaczynamy kształtować postawy najmłodszych,
czyniąc ich świadomymi użytkownikami środowiska naturalnego.
Dzieci, wykazujący w naturalny sposób zainteresowania otaczającym światem,
mają okazję rozwijać swoje
pasje przyrodnicze na zajęciach dla szczególnie uzdolnionych w dziedzinie przyrody w ramach projektu „Raz,
Dwa, Trzy - zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III szkół
podstawowych”.
W atrakcyjny sposób spędzają wolny czas, wzbogacając jednocześnie swoją wiedzę przyrodniczą. Młodzi badacze poprzez samodzielne
wykonywanie prostych doświadczeń i eksperymentów
oraz prowadzenie bezpośrednich obserwacji przyrodniczych w terenie, także przy
użyciu lup i mikroskopów, poszerzają swoją wiedzę, zaspokajają naturalną ciekawość

Przy użyciu lup i mikroskopów poszerzają swoją wiedzę, zaspokajając
naturalną ciekawość otaczającego świata.

otaczającego świata. Zebrane
informacje chętnie prezentują w formie plakatów i gazetek.
Uczą się także współdziałania w zespole, wykazują się
kreatywnością podczas projektowania i przeprowadzania różnych badań i doświadczeń oraz nabywają umiejętność praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy
w codziennym życiu.

- Chciałabym podkreślić
zarówno aspekt poznawczy
zajęć, pozwalający na rozwój
pasji młodych badaczy, jak
i ten bezpośrednio związany
ze świadomością postępującej degradacji środowiska naturalnego - mówi Grażyna Michalik. - Nie odziedziczyliśmy
Ziemi po naszych przodkach,
ale pożyczyliśmy ją tylko od
naszych. . . wnuków.

Wiecie, że…
Rzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, a guma do żucia
po 5 latach.
Jeden lekko kapiący kran powoduje, że w ciągu doby wycieka około 36 litrów wody.
Aby wyprodukować jedną tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew.
Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię
potrzebną do świecenia stuwatowej żarówki przez 4 godziny.

Projekt WND-POKL.09.01.02-22-233/11 pn. Raz, Dwa, Trzy – zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej
w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja
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Tygryski listy piszą
Grupa dzieci 5-6 letnich - „Tygryski” z Publicznego Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka uczestniczy w ogólnopolskiej
akcji „Przedszkolaki listy piszą”.
Jej pomysłodawcą jest
Centrum Edukacyjne Bliżej
Przedszkola. Projekt polega na zachęcaniu do wymiany korespondencji pomiędzy dziećmi zamieszkałymi
w różnych zakątkach Polski
w celu wzajemnego poznania „małych ojczyzn”, wymiany doświadczeń, polecania
dobrych książek. Przedszkolaki z „Kubusia” korespondują między innymi z dziećmi z Warszawy, Słubic i Mielca. W pisaniu listów pomagają wychowawczynie, a dzieci
tworzą dla kolegów z innych
miejsowości: kolorowe rysunki, wycinanki, fotografie.

Przedszkolaki z „Kubusia” korespondują między innymi z dziećmi
z Warszawy, Słubic i Mielca.

Dzięki takiej formie kontaktu nasze przedszkolaki rozwijają wiedzę o Polsce.
Z chwilą przyjścia nowego li-

stu pani nauczycielka pokazuje dzieciom na mapie kraju
miejsce położenia danej miejscowości. Nie jest to nudna

pogadanka, maluchy z chęcią słuchają o dzieciach takich, jak one, są ciekawi, gdzie
mieszkają, co robią i jak wygląda ich świat. Pocztówki, albumy, przewodniki, malunki,
książeczki, płyty - to wszystko, co znajduje się w listach
- nasze przedszkolaki traktują jak prawdziwy skarb. Każdy przedmiot jest dokładnie
oglądany, badany, a na końcu
dzieci zawieszają całość korespondencji na tablicy w sali.
„Tygryski” z niecierpliwością czekają na pana listonosza i na każdy kolejny list. Może jutro przyniesie nam coś
z bardzo daleka?

Urodziny Wielkiego Skauta
22 lutego to międzynarodowy skautowy Dzień Myśli Braterskiej. W tym dniu skauci na całym świecie przesyłają sobie
bratnie pozdrowienia.
Skąd wziął się taki pomysł
i ta magiczna data? Tak się składa, że jest to dzień urodzin założyciela skautingu Roberta Baden-Powella i jego żony Oliwii.
Powstanie skautingu to wydarzenie bardzo zagadkowe,
z pogranicza zupełnego przypadku.
Bi-Pi, bo tak w skrócie nazywany jest Baden-Powell, napisał „Poradnik skautingu”.
Napisany dla celów wojskowego szkolenia zwiadowców, jako obowiązkowa lektura dla żołnierzy, wpadł w ręce
paru młodych chłopców. I tak
się zaczęło. Młodzież angielska
rozczytywała się w tej książce
i zaczęła spędzać czas według
wskazówek Bi-Pi.
Gdy dotarło to do niego powiedział: „To ostatnia rzecz, której bym pragnął, aby młodzież
używała podręcznika szkoleniowego dla żołnierzy jako instrukcji do zabawy w wojnę”.
Odpowiedziano mu: „Ależ
oni nie bawią się w wojnę. Oni
wyruszają z kompasem i mapą, obierają sobie cel i maszerują całymi dniami. Rozpalają
ogniska, gotują na nich posiłki.

Tropią ślady zwierząt, słuchają
rechotu żab, używają znaków
skautowych dla wskazania drogi. Opracowują gry i konkursy
– dokładnie tak jak opisałeś to
w książce, bawią się we wszystko co się da – tylko nie w wojnę!”
Bi-Pi zaczął się zastanawiać,
jak tę lawinę, którą uruchomił, przekształcić w coś dobrego i nie rozbudzić ducha agresji. Zwrócił przy tym uwagę, że
ludzi bardziej przyciągają pozytywne zachęty i ideały niż zakazy. I tak ułożył Prawo Skautowe i opracował przyrzeczenie. Swój system wychowania oparł na: służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźnim, atrakcyjnych
grach i zabawach w kontakcie
z przyrodą, na działaniu w małych przyjacielskich grupach.
W 1933 roku na Zlocie Skautowym na Węgrzech Bi-Pi rzucił
hasło „Szukajcie przyjaciół”. Liczył na to, że kontakty młodzieży różnych krajów będą przeciwdziałać nacjonalizmowi. Angielscy skauci zapoczątkowali obchodzenie dnia narodzin
druha Roberta jako DMB. I tak
obchodzimy go od lat…
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Senior
aktywny
Od października 2012 roku Stowarzyszenie Aktywny Czernin w partnerstwie
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Sztumie oraz Sztumskim
Centrum Kultury realizuje
projekt pn „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 (w tym osoby starsze 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.
W tym roku są zaplanowane kolejne działania w ramach projektu: w lutym
oraz marcu seniorzy wraz
z wolontariuszami rozpoczną podstawowy kurs samoobrony; w kwietniu seniorzy
przygotują występ artystyczny dla dzieci, który zaprezentują w wybranym przedszkolu; w czerwcu - warsztaty kulinarne. W tymże miesiącu odbędzie się spotkanie
podsumowujące projekt dla
wszystkich jego uczestników
oraz osób zaangażowanych
w projekt.
Ponadto w ramach działań zaplanowanych w projekcie nadal trwają warsztaty dla uczestników projektu
(wokalne, fotograficzne i rękodzielnicze), które odbywają się w siedzibie Sztumskiego Centrum Kultury.
Projekt „Aktywny senior
to zdrowy senior” realizowany będzie do czerwca 2013 r.

Opłaty za użytkowanie wieczyste
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum przypomina o obowiązku wniesienia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i należności za
dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Sztum.
Opłaty za 2013 rok z tytułu użytkowania wieczystego
winny być wniesione w terminie do 31 marca wg wyso-

kości wynikającej z wysłanych
w 2012 roku wypowiedzeń.
Użytkownicy wieczyści,
którzy nabyli to prawo od
Gminy Sztum: przed dniem
1 maja 2004 roku zaktualizowane opłaty wnoszą bez podatku VAT, po dniu 1 maja
2004 roku do dnia 1 stycznia
2011 r. zaktualizowaną opłatę
wnoszą, doliczając do niej 22

proc. podatku VAT, po 1 stycznia 2011 roku do zaktualizowanej opłaty doliczają 23
proc. podatek VAT.
Czynsze z tytułu dzierżaw:
gruntów na ogrody przydomowe- termin płatności do
15 marca; gruntów pod garażami – termin płatności do 31
marca.

skim Centrum Kultury. Witryna wiejska zawierać będzie m.
in. informacje lokalne i ogłoszenia dla mieszkańców, opis
poszczególnych sołectw z ich
atrakcjami turystycznymi, galerie zdjęć nadesłanych przez
mieszkańców. Zakończenie
realizacji – maj 2013 r.
Obecnie trwają prace nad
zbieraniem i opracowywaniem danych niezbędnych do

umieszczenia na nowo tworzonej stronie. Informacje
i pytania można zgłaszać do
Darii Wojtaś, tel. 55 640 63 40,
e-mail: daria.wojtas@sztum.
pl.
Projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata
2007-2013.

Witryna wiejska
Rozpoczęła się realizacja projektu „Witryna wiejska
gminy Sztum - portal aktywizujący społeczność lokalną
oraz promujący tereny Gminy Sztum - utworzenie portalu internetowego oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej nowo utworzonego
portalu”.
Miasto i Gmina Sztum realizuje go wspólnie ze Sztum-

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje
Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 ze zm. ) informuję, że na
tablicach ogłoszeń Urzędu wywieszono wykazy dotyczące sprzedaży:
1) na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 56,87 m kw. przy ul. Sienkiewicza 38 klatka D w Sztumie wraz oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 0,131 do działki nr 210/3, opisanej w KW nr GD2I/00002653/8. Wartość lokalu łącznie z gruntem wynosi 73980,00 zł;
2) na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 36,00 m kw. przy ul. Reja 31 A w Sztumie wraz oddaniem w użytkowanie
wieczyste udziału 0,157 do działki nr 417/3, opisanej w KW nr 3226. Wartość lokalu łącznie z gruntem wynosi 42950,00 zł;
3) na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 7 o pow. 38,28 m kw. przy ul. Jagiełły nr 9 wraz ze sprzedażą udziału 0,1084
do działki nr 569/6 opisanej w KW Nr GD2I/00006704/9. Wartość lokalu z gruntem wynosi 21. 100,00 zł;
4) na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 8 o pow. 26,32 m kw. przy ul. Jagiełły nr 9 wraz ze sprzedażą udziału 0,0745
do działki nr 569/6 opisanej w KW Nr GD2I/00006704/9. Wartość lokalu z gruntem wynosi 14510,00 zł.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 u. g. n. informuje, że:
1. Na dzień 1 marca 2013 r. na godz. 12. 00 zostały ogłoszone rokowania po III przetargu zakończonym wynikiem negatywnym 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 rokowań: 305. 000,00 zł. Do ceny ustalonej w wyniku rokowań zostanie doliczony podatek VAT.
Zaliczkę w wysokości 30. 500,00 zł należy wpłacić do dnia 25 lutego 2013 roku na konto depozytowe Miasta i Gminy Sztum w BS Sztum
nr 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040
2. Na dzień 4 marca 2013r. na godz. 11. 00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum, pokój nr 33, został wyznaczony termin
II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Spokojnej, opisanej w KW nr 18927, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oznaczonej numerem: 279/155 o pow. 817 m kw. , cena wywoławcza
57. 190,00 zł.
Wadium: 5719,00 zł za nieruchomość należy wpłacić do dnia 1 marca 2013 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.

Meldunek z ułatwieniami

Od nowego roku zmieniona ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych ustaw (Dz. U. poz.
1407) wprowadza wiele ułatwień dla osób wykonujących
obowiązek meldunkowy. I tak:
• Brak konieczności wcześniejszego wymeldowania się
w jednym urzędzie, aby w drugim urzędzie móc się zameldować (wszystkie te czynności można wykonać
w jednym urzędzie z chwilą zameldowania się w nowym
miejscu);
• Brak obowiązku podawania informacji o wykształceniu,
obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki
wojskowej;
• Zniesienie sankcji karnych m. in. dla obywateli polskich
i Obywateli Unii Europejskiej, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;

Kalendarz podatnika

15 lutego mija termin składania deklaracji na podatek od
środków transportowych oraz płatności podatków - comiesięczna rata podatku leśnego od osób prawnych; od nieruchomości od osób prawnych; podatku od środków transportowych.
Wpłat należy dokonywać u wyznaczonych inkasentów lub
bezpośrednio na konto Miasta i Gminy Sztum w BS Sztum

• Wydłużenie terminu na zgłoszenie meldunku, z aktualnych 4 dni do 30 dni;
• Umożliwienie dopełnienia formalności meldunkowych
w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika;
• Zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich
oraz obywateli UE na pobyt czasowy nie przekraczający
trzech miesięcy;
• Zniesienie obowiązku meldunkowego wczasowiczów
i turystów,
• Zniesienie obowiązku właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy dotyczącego
weryfikowania wypełnienia meldunku przez mieszkańców i pracowników;
• Zniesienie obowiązku meldunkowego z początkiem
stycznia 2016 roku.

nr: 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020 (wpłaty dokonywane w placówkach Banku Spółdzielczego w Sztumie pobierane są bez prowizji).
Informacje dotyczące 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.
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Pejzaże zimowe
7 lutego o godz. 17 w Sztumskim Centrum Kultury swoje prace zaprezentują po raz trzeci uczestnicy warsztatów
fotograficznych Uniwersytetu III Wieku, prowadzonych przez Wacława Bieleckiego. Publikujemy niektóre ze zdjęć.
1. Henryk Biskup
– Muzyka rozgrzewa
2. Czesław Kołoszewski
– Widok z okna
3. Krystyna Kogut
– Wierzby
4. Barbara Gruszka
– Kitesurfing na lodzie
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