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Wizje Sztumu

Jakim miastem byłby dziś Sztum,
gdyby w 1818 roku nie został siedzibą
powiatu? Gdyby ominęła go linia kolejowa z Torunia do Malborska (a takie plany były)? Gdyby nie wybudowano w 1915 roku centralnego więzienia
dla Prus Zachodnich? Albo kompleksu koszarowego przy ulicy Reja? Mało
kto wie, że w okresie międzywojennym
planowano powstanie zakładu psychiatrycznego w Zajezierzu…
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Porządkowanie miasta

W tym biuletynie obszernie piszemy o gminnych organizacjach pozarządowych.
Współpraca z nimi jest ustawowym obowiązkiem gminy. Na zdjęciu: Czesław Oleksiak, przewodniczący Rady Miejskiej dziękuje sztumskim harcerzom.
Str. 7-11

Pomoc dla zamku
Miasto i Gmina Sztum otrzyma około 700 tys. zł wsparcia na wykonanie
dokumentacji zagospodarowania zamku.
Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF)
Malbork, w skład którego wchodzi
Sztum, znalazł się na liście beneficjentów wytypowanych do dofinansowania w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu
terytorialnego w zakresie planowania
współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Gmina Sztum wspólnie z całym MOF
we wrześniu złożyła wniosek do tego
konkursu.
Miejski Obszar Funkcjonalny Malbork uzyskał możliwość dofinansowania
zadania do kwoty 2 mln 696 tys. 364 zł
dla siedmiu samorządów. Około 700 tys.
trafi do Sztumu.

Kilka miesięcy temu Wielkopolski
Fundusz Hipoteczny kupił od gminy
na przetargu działkę po byłym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej. Obecnie zadeklarował,
że na własny koszt dokona rozbiórki budynku przy ulicy Mickiewicza 9, który
sąsiaduje z zakupionym terenem. Wykonanie tych prac jest konieczne, ponieważ budynek znajduje się w miejscu
projektowanego skrzyżowania (w formie ronda) dróg: Mickiewicza, Baczyńskiego i Kochanowskiego.
Gmina otrzymała pozwolenie na rozebranie zabudowań gospodarczych
wraz z fragmentami muru (ogrodzenia) w bezpośrednim sąsiedztwie domów przy ulicy Reja 6. Ma to poprawić
estetykę tego miejsca. Zarządca nieruchomości PWiK po zakończeniu okresu zimowego powiadomi mieszkańców o konieczności opróżnienia wykorzystywanych pomieszczeń. Planowany
termin rozbiórki to wiosna 2014 roku.
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Projekty do negocjacji: kto z dofinansowaniem?
17 grudnia w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku obyło się spotkanie negocjacyjne dotyczące Zintegrowanego Porozumienia
Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
(MOF) Malborka, w którego
skład wchodzi Miasto i Gmina Sztum. Prace prowadzone
są w szybkim tempie i coraz
mniej czasu pozostaje na dopracowanie przedstawianych
projektów, które mają szansę
ubiegania się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020. Podczas spotkania burmistrz Leszek Tabor przedstawił dwa
projekty sztumskie: stworzenie na zamku interaktywnego
centrum historii, gdzie funkcje edukacyjne połączone były z atrakcyjną rozrywką oraz
nadanie nowych funkcji obszarom wokół Zakładu Karnego, w tym stworzenie multimedialnej biblioteki w byłym
klubie Kwadro.
Projekty MOF Malborka
spotkały się z ocenami eksperckimi i pod tym kątem
prowadzone będą nad nimi
dalsze prace. Jest na to bardzo krótki czas, bo do połowy
stycznia 2014 roku. Sztumskie propozycje - zamkowa
i biblioteczna - znalazły się
w grupie dobrze ocenionych,
a tym samym z szansami na
dofinansowanie w ramach
ZPT.

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

Ostatnie przygotowania przed spotkaniem negocjacyjnym.

Burmistrz Leszek Tabor podczas prezentacji sztumskich projektów.

Marszałek Mieczysław Struk (drugi z prawej)
żywo interesował się projektami.

Gabriela Smolińska i Agnieszka Topolewska-Reksa.
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Witryna sztumskich sołectw

Krótko o…

Pod adresem www.gmina.sztum.pl znajduje się witryna wiejska sztumskich sołectw.

NA PODRĘCZNIKI. W tym
roku szkolnym wpłynęły do
Miejsko-Gminnego Zespołu
Oświaty 403 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego z przeznaczeniem na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych. Wydano decyzje administracyjne
na łączną kwotę 113 102 zł.
Obecnie trwa rozliczanie rachunków i faktur.
CERTYFIKAT. Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie
nadano certyfikat przynależności do Pomorskiej Sieci
Szkół Promujących Zdrowie.

Debiut witryny wiejskiej. Aby ocenić, trzeba najpierw uważnie ją przejrzeć.

Spotkaniem
promocyjnym w czytelni internetowej
Szumskiego Centrum Kultury
zakończyła się realizacja projektu „Witryna wiejska Gminy Sztum – portal aktywizujących społeczność lokalną
oraz promujący tereny Gminy Sztum – utworzenie portalu internetowego oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej nowo utworzonego portalu” realizowanego
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
Nowo powstała strona
przedstawia „wiejską” stronę

naszej gminy. Zawiera między
innymi opisy poszczególnych
sołectw i lokalnych atrakcji.
Ze strony można wysłać kartkę elektroniczną.
Można zamieścić ogłoszenie, albo podzielić się przepisem na coś pysznego w specjalnej książce kucharskiej.
Ciekawą lekturą są dzieje poszczególnym miejscowości,
opowiedziane przez mieszkańców. Zostały one zebrane w ramach projektu „Gmina
Sztum w historii mówionej”.
Na spotkanie promocyjne
zostali zaproszeni przedstawiciele środowisk wiejskich gmi-

ny. Sołtysi dzielili się uwagami dotyczącymi nowo utworzonej strony. Ryszard Antoniuk z Gościszewa widział
w tym przedsięwzięciu możliwość lepszego komunikowania się z mieszkańcami sołectwa. Z drugiej strony ważne
byłoby, aby ciągle coś nowego na tej stronie się działo, zamieszczano tam ważne i ciekawe dla lokalnych środowisk
informacje i zdjęcia.
Zachęcamy do korzystania z nowej strony pod adresem www.gmina.sztum.pl.
Nie tylko przeglądania, ale
także wzbogacania.

Śmieci policzone
Bilans odebranych odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkujących nieruchomości
w gminie Sztum od 1 lipca do 31 października 2013 roku. Odebrano 694,39 ton odpadów zmieszanych, 66,34 ton szkła, 36,77 ton makulatury, 49,96 ton tworzyw sztucznych, 25,48 ton odpadów wielkogabarytowych oraz 3,21 ton odpadów elektrycznych.

„WOLNY CZAS INACZEJ” W ramach realizowanego projektu pod tą nazwą w Świetlicy Socjoterapeutycznej gimnazjum, młodzież wzięła udział w musicalu „Okruchy życia – Anioły
są wśród nas”, wystawionego
w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.
BEZPIECZNY KLUB. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie przystąpiła do programu edukacyjnego „Klub
Bezpiecznego Kubusia Puchatka”, skierowanego dla
uczniów klas I. Nauczyciele prowadzą zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych. Po ich
przeprowadzeniu przekazują uczniom dostarczone materiały (książeczki), przeznaczone dla każdego ucznia
oraz broszurę informacyjną
dla rodziców.
„Klub Bezpiecznego Puchatka” to program edukacyjny, przygotowany przez
Biuro Prewencji i Biuro Ruchu
Drogowego Komendy Głównej Policji, nauczycieli oraz
firmę Maspex, który pomoże
dzieciom poznać zasady bezpieczeństwa obowiązujące
w domu, w drodze do szkoły
oraz w szkole.
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Koncert
charytatywny
W Zespole Szkół w Czerninie odbył się koncert charytatywny na rzecz uczniów.
Impreza odbywała się na kilku poziomach. W przedszkolu obchodzono Światowy Dzień Pluszowego Misia.
Dzieci weszły do sali w rytmie piosenki „Jadą, jadą misie...” Każda grupa zaprezentowała swój program artystyczny. Nie zabrakło wierszy, piosenek i tańców. Sporo
emocji dostarczyła licytacja
tortu malinowego, którą poprowadziła dyrektor Bożena
Andrzejewska.
Nauczycielki klas I-III zorganizowały „Dzień postaci
z baśni”. Klasa pierwsza prowadziła pociąg, który zatrzymywał się na różnych kolorowych baśniowych stacjach.
Było bardzo wesoło. Dopisali także rodzice.
Uczniowie klas IV - VI oraz
gimnazjaliści na tle biało czerwonej scenografii zaprezentowali swoje talenty wokalne w koncercie pieśni legionowych. A potem licytowano prace plastyczne wykonane przez uczniów, które
cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród przybyłych
na tę imprezę rodziców.
To był naprawdę udany
koncert! – twierdzi samorząd
uczniowski Zespołu Szkół
w Czerninie. Zwłaszcza, że
wszystkie zarobione pieniądze zasilą budżety klas i zostaną przeznaczone na wycieczki.
Ponadto w tym samym
czasie na sali gimnastycznej odbywał się konkurs matematyczno-przyrodniczy
„Czar par”. Uczniowie z powiatu sztumskiego w kategorii szkół podstawowych
i gimnazjum zmagali się z zadaniami z zakresu nauk ścisłych. Oj, działo się tego dnia
w Czerninie.

Mikołajkowe otwarcie
Już podczas festynu „Pożegnanie lata” w Czerninie, organizowanego przez Radę Sołecką,
sołtys Kazimierz Barański z dumą pokazywał sprawnie remontowany klub osiedlowy, który
za kilka miesięcy miał służyć lokalnej społeczności. I zapraszał na grudniowe otwarcie.

Grudzień 2013 - otwarcie. Zespół Koła Gospodyń Wiejskich śpiewa kolędy.

Prace modernizacyjne przebiegły sprawnie. Zostały wykonane m.in.: ocieplenia ścian
i stropodachu, izolacja przeciwwilgociowa
fundamentów, remont posadzek i tynków, zamontowano zewnętrzną platformę dla osób
niepełnosprawnych.
Oprócz tego wymieniono przewody instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i lampami,
drzwi w pomieszczeniu głównym świetlicy, remont dwóch przedsionków, wymianę grzejnika, części okien piwnicznych, drzwi wejściowych, chodnika. Koszt robót wyniósł około
400 tys. zł.
6 grudnia imprezą mikołajkową dla dzieci czerniński klub zainaugurował swoją działalność. Sołtys Kazimierz Barański dziękował
przedstawicielom władz samorządowych za
wsparcie inicjatywy przeprowadzenia remon-

tu, a Danuta Barańska z Koła Gospodyń Wiejskich za piękny dar.
- Nic wam samorząd nie podarował stwierdził z uśmiechem burmistrz Leszek Tabor. - Po prostu na tę świetlicę solidnie sobie
zapracowaliście.
Mikołajki wypadły udanie. Dorosłych
i dzieci bawiła grupa muzyczna Maxa Covera, czyli Marka Czarneckiego z Waplewa. Było
wiele atrakcji - wspólne kolędowanie, w tym
krótki koncert pań z KGW. Mikołaj rozdawał
słodycze, przeprowadzono wśród dzieci konkurs znajomości kolęd. Degustowano także
sławne już na Powiślu pierogi i kanapeczki ze
swojskim smalcem i kiszonym ogórkiem, dowód – także - na umiejętności kulinarne pana
sołtysa.

Lato 2013 – trwa remont. Sołtys Kazimierz Barański pokazuje salę klubu osiedlowego.
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Miał być zakład psychiatryczny w Zajezierzu…
Jakim miastem byłby dziś Sztum, gdyby w 1818 roku nie został siedzibą powiatu? Gdyby ominęła go linia kolejowa z Torunia
do Malborska (a takie plany były)? Gdyby nie wybudowano w 1915 roku centralnego więzienia dla Prus Zachodnich?
Sztum był znacznie mniejszym pod
względem liczby mieszkańców miastem niż
Dzierzgoń, ale to właśnie on został wybrany na siedzibę powiatu. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy chodziło o lepsze (centralne) położenie, czy może zniemczenie mocno
polskiej okolicy przez sprowadzenie i osiedlenie niemieckich urzędników. W 1871 roku Sztum liczył 2157 mieszkańców, Dzierzgoń 3330. W 1910 roku stan się mniej więcej
wyrównał. Stało się to jednak także dzięki wybiegom. W granice naszego miasta włączono Ostrów Brzozie, Lewark oraz Przedzamcze
z prawie 500 mieszkańcami. W kolejnych latach także Zajezierze i Sztumską Wieś – liczące ponad 800. O ile dziś Przedzamcze stanowi
integralną część Sztumu jako miasta, to Zajezierze (z dawnym Lewarkiem i Ostrów Brzoziem), tak jak i Sztumska Wieś są sołectwami.
Potężnym impulsem dla rozwoju miasta był fakt ulokowania w Sztumie dużego
kompleksu więziennego. Budowę Centralnego i Młodzieżowego Więzienia dla Prus Zachodnich i Wschodnich dla 400 pensjonariuszy rozpoczęto w 1911 roku. Do prac zaangażowano skazanych. W gazetach w tamtego
okresu można przeczytać, że grupa robotników - więźniów liczyła 30 osób. Zdarzały się
ucieczki z placu budowy, bo pilnowano ich
słabo.
Samo więzienie ukończono w 1915 roku.
Wokół niego powstało osiedle domków dla
pracowników służby więziennej z kasynem.
Można powiedzieć, że dzięki temu miasto
zyskało nowy kwartał i zaczęło rozwijać się
w stronę Malborka. Ciekawy fakt - domy projektowano z konkretnym przeznaczeniem,
np. dla dyrektora więzienia, choć na pierwszy
rzut oka wydają się prawie identyczne. Brak
dokładnych źródeł utrudnia odtworzenie historii powstawania całego kompleksu. Z fotografii, pochodzącej ze sprawozdania starosty sztumskiego Gottfrieda von Auversa prawdopodobnie z 1918 roku - można jednak pewne wnioski wyciągnąć.
Wybuch I wojny światowej (1914) na pewno mocno zahamował całą inwestycję. W każdym razie dzięki powstaniu więzienia miasto
zyskało nie tylko ponurą sławę, ale także poważnie się rozbudowało i mocno nakręciła się
handlowa koniunktura.
Przez całe dziesięciolecia trwały starania
władz, by Sztum przemienić w miasto garnizonowe. W 1913 roku przybył tu III batalion
152 Pruskiego Pułku Piechoty Zakonu Niemieckiego. Żołnierzy umieszczono w drewnianych barakach przy ulicy Malborskiej. Kadra oficerska miała kwatery na mieście. Rozpoczęła się budowa koszar, a także domów
dla oficerów. Zagościły szybko w pejzażu
miasta, ale niedługo służyły III batalionowi.
Po 1919 roku wojsko opuściło Sztum, pod-

Fotografia więzienia publikowana w sprawozdaniu starosty z 1818 roku.
porządkowując się postanowieniom Traktatu Wersalskiego, ograniczającego liczebność
armii niemieckiej. Przez wiele kolejnych lat
kompleks ten był pusty. W 1934 roku stworzono tu Narodowo-Polityczny Instytut Wychowawczy (niemiecki skrót NPLA – popularnie Napola). Wtedy też na potrzeby nowej
placówki powstały budynki - obecnego Zespołu Szkół oraz dawnej świetlicy szpitala (sala starostwa powiatowego).
Dziś domy oficerskie przy ulicy Chełmińskiej to obecnie przychodnie lekarskie i nie
są kojarzone z dawną funkcją. A czy wszyscy
mają świadomość, że szpital i policja funkcjonują w dawnych koszarach?
W 1927 roku głośno było w mieście o tym,
że w Zajezierzu ma powstać zakład dla chorych psychicznie. Na wizję lokalną zjechały do
wsi władze prowincji. Sprawa miała - jak się
zdaje - inny wymiar. Majątek należał do Augusta Brochwicz - Donimirskiego, który po prze-

granym plebiscycie 1920 roku zamieszkał na
stałe w Polsce. Nie mógł powrócić do rodzinnego Zajezierza, bo w oczach władz niemieckich był skompromitowany. On - były zawodowy oficer armii niemieckiej, w 1919 roku na
czele ochotników z Pomorza przedarł się do
Poznania i tam organizował polski pułk ułanów wielkopolskich (potem noszący przydomek grudziądzkich). Był też jego pierwszym
dowódcą. Awansował do stopnia podpułkownika WP. Powrót do państwa niemieckiego miał już zamknięty. Swoje dobra w Zajezierzu musiał przekazać w dzierżawę.
Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić,
czy pomysł zakłady dla psychicznie chorych
był tylko pretekstem do wytrącenia majątku
z rąk polskich. W każdym razie już wcześniej
były plany, by w Zajezierzu zbudować szpital
gruźliczy.

Koszary III batalionu 152 Pruskiego Pułku Piechoty.
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Świąteczna Zbiórka
Żywności

9-17 grudnia trwała
zbiórka żywości zorganizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Caritas przy
parafiach św. Anny oraz św.
Andrzeja Boboli w Sztumie.
Przedsięwzięcie to odbyło
się przy udziale wolontariuszy z Zespołu Szkół w Sztumie i Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, wolontariuszy ze szkolnych kół
Caritas a także wolontariuszy z Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie.
Mieszkańcy Sztumu, którzy pragnęli podzielić się
produktami
spożywczymi
z osobami, znajdującymi się
w trudnej sytuacji finansowej
mogli je umieszczać w koszach pozostawionych w takich sklepach jak: Netto - ul.
Mickiewicza, Creo - przy ul.
Witosa i Reja, U Mietka - pl.
Wolności, Żabka - ul. Jagiełły, U Grażyny - ul. Lipowa,
Sklep Owocowo-Warzywny
- ul. Morawskiego, U Stacha
- Os. Różane, Market Sokół Os. Nad Jeziorem.
MGOPS
w
Sztumie
w imieniu organizatorów
oraz wolontariuszy dziękuje wszystkim osobom, które włączyły się w tę akcję.
Szczególnie dziękujemy właścicielom sklepów za pomoc
w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia.

Wigilijny wieczór

18 grudnia osoby samotne, starsze, niepełnosprawne uczestniczyły w wigilijnej wieczerzy zorganizowanej przez Zarząd Rejonowy
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Sztumie wspólnie z Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Sztumie, parafiami św. Anny i św.
Andrzeja Boboli w Sztumie
oraz sztumskim Kołem Powiatowym Polskiego Związku Niewidomych.

Z Internetem większe perspektywy
Miasto i Gmina Sztum oraz MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztumie zapraszają do udziału w projekcie
pn. „Większe perspektywy, pewny sukces.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Mieście i Gminie Sztum” realizowanym
w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi
priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne
– zwiększanie innowacyjności gospodarki”
Programu
Operacyjnego
Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013.
Celem
głównym
projektu
jest
przeciwdziałanie
zjawisku
wykluczenia
cyfrowego mieszkańców Miasta i Gminy
Sztum. Cel ten będzie realizowany poprzez
zapewnienie dostępu do internetu określonej
grupie 30 gospodarstw domowych przez
okres realizacji projektu (21 miesięcy) oraz
bezpośrednio po jego zakończeniu przez
okres 5 lat.
Do uczestnictwa w projekcie zaprasza się:
1. Gospodarstwa domowe spełniające
kryterium dochodowe upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach systemu
pomocy społecznej.
2. Gospodarstwa domowe spełniające
kryterium dochodowe upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach systemu
świadczeń rodzinnych.
3. Dzieci i młodzież uczącą się, pochodzącą
z rodzin w trudnej sytuacji materialnej
uprawnioną do uzyskania stypendiów
socjalnych.
4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym,
umiarkowanym lub lekkim stopniem
niepełnosprawności lub orzeczeniem
równoważnym.
Warunkiem
koniecznym
uczestnictwa
w projekcie jest posiadanie zameldowania
na terenie Miasta i Gminy Sztum,

nieposiadanie komputera ani dostępu
do internetu oraz złożenie prawidłowo
wypełnionego formularza zgłoszeniowego
wraz z załącznikami.
Rekrutacja do projektu rozpoczęła
się 6 grudnia 2013 r. i będzie trwać do
17stycznia 2014 r.
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania
są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy
w Sztumie (Informacja), Miejsko - Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie
(sekretariat, pokój nr 11) oraz na stronie
internetowej Miasta i Gminy oraz MGOPS od
momentu ogłoszenia naboru.
Miejsce składania wniosków: Miejsko
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, pok. 11.
Szczegółowe
informacje
można
uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Sztumie pod
numerami telefonów: 55 640 63 60,
640 55 63 lub 640 63 67, mailowo pod
adresami:
m.kozlowska@mgopssztum.
pl;
n.walczykowska@mgopssztum.pl;
m.steiniger@mgopssztum.pl, lub osobiście
w pokojach nr 4, 7 i 13.

Świadczenia pielęgnacyjne do poprawki
Wygaśnięcie z dniem 1 lipca 2013 r. decyzji przyznających pomoc osobom zajmującym się
niepełnosprawnym członkiem rodziny naruszyło ich prawa nabyte. Tak orzekł 5 grudnia 2013
r. Trybunał Konstytucyjny, który rozpatrywał wniosek złożony przez prof. Irenę Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich, w sprawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548).
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad nową wersją projektu nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, dotyczącego zmian w pomocy dla osób
zajmujących się niepełnosprawnymi członkami rodziny. Jego zmieniona treść przewiduje, że
przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego przez gminę będzie poprzedzone decyzją wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w której będzie stwierdzał o jednym
z czterech stopni konieczności sprawowania opieki. Od tego będzie zależała wysokość przyznanego świadczenia.
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NGO czyli KTO?

4 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza odbyła się III Gala Wolontariatu. Do sali kina Sztumskiego Centrum
Kultury przybyło ponad 170 wolontariuszy wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście.
W ramach podziękowań za bezinteresowną pomoc świadczoną innym wolontariusze otrzymali pamiątkowe anioły wykonane przez uczestników i terapeutów Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie, działającego w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie.

Gmina a trzeci sektor
Są takie, które pojawiają się równie szybko, co znikają. Inne budują swoją pozycję wytrwale przez lata. Rozwijają się
i zmieniają, odpowiadając na wyzwania czasu. Kolejne już tylko trwają, jakby z przyzwyczajenia.
Mowa o organizacjach społecznych, które w ostatnich latach zwykło się określać pozarządowymi. Ta nazwa odwołuje się do pojęcia rządu (państwa) i podkreśla, „nierządowość”
i niezależność - przynajmniej w sferze ideologii - tych organizacji. Określenie jest kalką z angielskiego (non-govermental organizations), dlatego też w Polsce używa się skrótu NGO. Obiegowo przez organizacje pozarządowe rozumie się stowarzyszenia i fundacje. Inne jeszcze określenie to trzeci sektor.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym. Ustawa określa również sferę zadań publicznych, w której to organy samorządu powinny współpracować z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na zasadach pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Co roku Rada Miejska uchwala program współpracy, który ma na celu pobudzenie i wsparcie przez gminę działalności tych organizacji oraz realizację przez nie zadań publicznych
na rzecz społeczności lokalnej. Projekt uchwały jest poddawany konsultacjom.

Za priorytetowe zadania publiczne w 2013 roku Rada Miejska uznała:
• Ochronę i promocję zdrowia
• Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
• Pomoc społeczną
• Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
• Naukę, edukację, oświatę i wychowanie
• Kulturę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
• Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
• Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
• Ochronę środowiska i przyrody
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OCHRONA ZDROWIA, DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekłe Chorym Dar Serca

www.darsztum.pl

Klub Abstynenta Radość i Słońce w Sztumie
Polski Związek Niewidomych - Koło w Sztumie
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Sztumie
Stowarzyszenie VIS – Siła Dobrych Serc
WSPÓLNOTY LOKALNE, AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
Aktywny Czernin
Młodzieżowa Grupa Działania
Przystanek Sztumska Wieś

www.mgdsztum.blogspot.com
www.sztumskawies.pl

Stowarzyszenie Barlewiczki

www.stowarzyszeniebarlewiczki.wordpress.com

Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego Ziemi Sztumsko-Dzierzgońskiej
OŚWIATA
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo-Resocjalizacyjnych
Regionalne Stowarzyszenie Prometeusz
Stowarzyszenie Przyjaciele Dzieci
Stowarzyszenie Nasza Szkoła

www.przedszkole1sztum.webd.pl
www.zsgosciszewo.edupage.org

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza

www.zs.sztum.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Edukacji Samorządowej
Stowarzyszenie Szansa

www.szansa.sztum.net

Sztumskie Towarzystwo Oświatowe
KULTURA I SZTUKA, OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej

www.rycerzesztum.pl

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Taka Gmina (wydawca kwartalnika „Prowincja”)
www.prowincja.com.pl; www.takagmina.republika.pl
Powiślańskie Stowarzyszenie Miłośników Broni
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej Powiślanie
Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej
Wielka Konferencja Zacnego Jadła, Napitku i Rękodzieła

www.konfraternia.org

SPORT, REKREACJA
Gminny Szkolny Związek Sportowy
Klub Piłkarski Ruch Gościszewo
Klub Piłkarski Olimpia w Sztumie

www.ruchgosciszewo.pl
www.olimpiasztum.pl

Klub Sportowy Czernin
Kolarski Ludowy Klub Sportowy Lider w Sztumie
Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr w Sztumie
LKS Błyskawica Postolin

www.zantyr.pl

www. blyskawicapostolin.futbolowo.pl

Miejski Ludowy Klub Sportowy Victoria
Olimpiady Specjalne Polska - Pomorski Oddział Regionalny

www.soswusnice.szkolnastrona.pl

Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej w Sztumskim Polu Klub Jeździecki Iskra
Sztumskie Towarzystwo Żeglarskie Saling
Uczniowski Klub Sportowy Sokolik Czernin
źródło: bazy.ngo.pl, Starostwo Powiatowe

www.stajniaiskra.pl
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Różne oblicza aktywności
- Jesteśmy Klubem Plastyków Paleta przy Sztumskim Centrum Kultury mówi Hanna Uchmańska. - Nie jest to
zatem stowarzyszenie, ale inny nieco
dziwny twór…
Przy SCK działają grupy teatralne, zespoły, od kilku lat patronuje idei Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Największą chyba
legendą obrosło Koło Zainteresowań Kulturą Indian Stowarzyszenie Żółwi.
- Mieliśmy w nazwie „stowarzyszenie”,
ale nie byliśmy nigdy formalnie jako takie
zarejestrowani - tłumaczy Sławomir Michalik. - Stowarzyszenie w indiańskim rozumieniu oznacza niewielką społeczność
skupiającą kobiety, mężczyzn, młodzież
(razem lub osobno) połączonych wspólnie akceptowaną ideą odwołującą się do
życia duchowego, demonstrujących swoją bliskość w organizacji życia ceremonialnego, społecznego i politycznego.
- Jesteśmy Klubem Plastyków Paleta
przy Sztumskim Centrum Kultury – mówi Hanna Uchmańska. - Członkami klubu są zarówno artyści z powiatu sztumskiego, jak i malborskiego. Nie jest to zatem stowarzyszenie, ale inny nieco dziwny
twór… Korzystamy z pomieszczenia SCK
na warsztaty, ale nie jesteśmy finansowani
przez nich. Na naszą działalność wykorzystujemy skromne środki ze składek członkowskich.
Towarzystwo
Miłośników
Ziemi
Sztumskiej także ma wsparcie w Sztumskim Centrum Kultury. - Wykłady i prelekcje, które mają charakter otwarty, organizujemy w salach SCK, a zaproszenia wykonuje tutejszy plastyk - mówi Andrzej Lubiński, prezes TMZS. – Zresztą SCK użyczyło towarzystwu także swojego adresu.
Sztumski Klub Gier Planszowych
Pionkolandia ma swoją naturalną ostoję
w „dwójce”, gdzie uczą Marlena Nowosielska i Sławomir Wiechowski, inicjatorzy jego powstania. W szkole odbywają się spotkania klubowiczów, zresztą rekrutują się
oni z miejscowych uczniów.

Po co rejestrować?

Wykład Adama Langowskiego w Towarzystwie Miłośników Ziemi Sztumskiej.

- Działamy pod egidą Regionalnego
Stowarzyszenia Prometeusz - mówi Sławomir Wiechowski.
- Centrum Kultury Chrześcijańskiej to
forma działalności Bractwa Rycerzy Ziemi
Sztumskiej - wyjaśnia Arkadiusz Dzikowski, wielki mistrz bractwa.
CKC mieści się w kościele poewangelickim na placu Wolności. Po wojnie świątynia została przejęta przez katolicką parafię św. Anny. Kościół pod wezwaniem
Wspomożenia Wiernych przez część sztumian jest nazywany potocznie „kościółkiem na Rynku”.
Od kilku lat główną atrakcją tego miejsca jest wystawa poświęcona dziejom Ziemi Sztumskiej – ze zbiorów Sławomira Michalika. Przez kilka ostatnich miesięcy Małe Muzeum było nieczynne, bo trwał remont wnętrza kościoła. Po zakończeniu
prac - od połowy grudnia -można zwiedzać ją ponownie. W zmienionej, bardziej
przyjaznej zwiedzającym, aranżacji. Eksponaty trafiły do nowych, funkcjonalnych
gablot. W ich zakupie pomogli donatorzy,
ale swój udział ma także Miasto i Gmina,
która przekazała gabloty w użyczenie.

Dzięki wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym uzyskuje osobowość prawną
- oznacza to, że staje się podmiotem różnych praw i obowiązków i może podejmować czynności prawne, co znacznie poszerza możliwości działania (może np. rozpocząć działalność gospodarczą, podejmować współpracę finansową z administracją,
przyjmować darowizny, itp).
KRS jest rejestrem publicznym i jawnym. Jest zapisywana w nim historia organizacji - nazwa, adres, cele działania czy imiona i nazwiska członków zarządu. Jeśli te
informacje się zmieniają, trzeba je zgłosić.
Z KRS pobieramy odpisy, wyciągi i zaświadczenia, które poświadczają status
prawny stowarzyszenia. W praktyce potrzebne są np. przy składaniu wniosku o dotację, przy zakładaniu konta w banku.

Podczas otwarcia Centrum Kultury Chrześcijańskiej ks. proboszcz Andrzej
Starczewski dziękował m.in. samorządowi Miasta i Gminy Sztum za duże wsparcie przy remoncie kościoła Wspomożenia
Wiernych.
Stowarzyszenia powstały przy placówkach oświatowych. Najważniejszym ich
celem jest wspieranie szkoły lub przedszkola. Ale nie tylko. Nasza Szkoła z Gościszewa współorganizowała pobyt wychowanków z polskiego domu dziecka na Litwie.
- Nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Edukacji Samorządowej działa – informuje Aldona Ruszkowska, dyrektor Gimnazjum nr
1 w Sztumie. - Cele są szerokie: działalność
charytatywna na rzecz uczniów, wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Gimnazjum nr 1,
ochrona i promocja zdrowia, upowszechnianie sportu, wspomaganie w poprawianiu naszych warunków lokalowych, działania na rzecz integracji europejskiej, upowszechnianie kultury, sztuki i dóbr kultury i tradycji.

Stowarzyszenie zwykłe

Trzy osoby wystarczą, by założyć stowarzyszenie zwykłe. Nie muszą tworzyć
statutu – ich działania są prowadzone na
podstawie regulaminu. Zgłasza się takie stowarzyszenie, tak jak w przypadku
naszej gminy, do starostwa powiatowego. Stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej, musi utrzymywać się
tylko ze składek członkowskich oraz nie
może ubiegać się o dotacje.
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Dar Serca - Dzienny Ośrodek Wsparcia
Przez 15 lat działalności, dzięki wsparciu społecznemu, udało się wspólnymi siłami wprowadzić i rozwinąć usługi zdrowotne w warunkach domowych, dzięki
którym, osoby najciężej chore i niewymagające leczenia w warunkach szpitalnych,
otrzymują należytą fachową pomoc – mówi Krystyna Szafrańska, prezes Daru Serca. - Jest to dla nas powód do satysfakcji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom
dobrej woli, którzy wsparli tę inicjatywę
i nadal wspierają nasze działania.
Cele naszej organizacji ukierunkowane
są również na profilaktykę, usprawnianie
i poprawę zdrowia. Temu służy rozwinięta
w ciągu ostatnich pięciu lat rehabilitacja.
Z tej pomocy korzystają osoby bez względu na wiek. Realizujemy projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skierowany do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, który będzie kontynuowany w 2014 roku.
Osoby dorosłe i dzieci mogą u nas skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych. Posiadamy bardzo dobrą kadrę fizjoterapeu-

Aktywny Czernin

Dar Serca do kilku lat prowadzi zabiegi rehabilitacyjne.

tów, a także bazę. Z powodu braku umowy
z Pomorskim Oddziałem NFZ zabiegi te są
płatne. Jeszcze w styczniu obowiązują niskie, promocyjne ceny. Podobnie jak bony
okolicznościowe na zabiegi. Zachęcamy do
korzystania z tej formy prezentów.
Rozpoczęliśmy działalność opiekuńczą
dla seniorów w ramach Dziennego Ośrodka Wsparcia. Opieka polega na korzystaniu
z rehabilitacji, usprawnianiu i aktywności
przez prace ręczne, zajęcia kulturalne, ku-

linarne, ruchowe i inne atrakcje. Uczestnikowi zapewniamy również posiłki, a w razie potrzeby dostęp do jego lekarza rodzinnego. Na rozwój tej opieki w roku 2014 zamierzamy przeznaczyć otrzymaną kwotę
od podatników w ramach 1 proc. od podatków oraz pozyskane wszelkie darowizny. Osoby chętne do korzystania z oferty
prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny (55) 277 92 34.

Pomóc niepełnosprawnym dzieciom

- Stowarzyszenie Aktywny Czernin
działa na rzecz lokalnego środowiska informuje prezes Danuta Zwolenkiewicz.
W ubiegłym roku realizowaliśmy projekty pt. „Nasza tradycja naszym skarbem” oraz „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Czerninie oraz organizacja warsztatów regionalnych dla dzieci , młodzieży
i dorosłych-szansą na aktywizację lokalnej społeczności”. Wspólnie zaś z MGOPS
w Sztumie uczestniczyliśmy w projekcie
Ministerstwa Pracy - „Aktywny senior to
zdrowy senior”.
Nasi członkowie wzięli udział w szkoleniu „Usługa teleopieki czyli nowa forma wsparcia dla samotnych i starszych”,
w spotkaniu „Gmina Sztum - historie mówione” oraz promocji witryny internetowej gminy Sztum.
Wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Czerninie zorganizowaliśmy
Dzień Emeryta, a także noc świętojańską
– festyn dla mieszkańców.

Stowarzyszenie chce pomóc dzieciom wymagającym stałej rehabilitacji.

Kilka miesięcy temu w Uśnicach rozpoczęło działalność Stowarzyszenie VIS – Siła Dobrych Serc. Jak mówi prezes Karolina
Kuczyńska, powstało z potrzeby i chęci niesienia pomocy niepełnosprawnym dzieciom. Jest organizacją działającą non-profit. Skupia wokół siebie ludzi dobrych serc,
którzy postanowili wspólnie pomagać niepełnosprawnym dzieciom cierpiącym na
różne schorzenia i zaburzenia rozwoju.
Wielu naszych podopiecznych spędzi całe życie na wózku inwalidzkim. Wielu z nich
nigdy nie będzie mówić, słyszeć, widzieć,
funkcjonować samodzielnie bez stałej opieki drugiej osoby. Każde z tych dzieci potrze-

buje odpowiedniego leczenia i stałej rehabilitacji. Nie chcemy, aby została utracona jakakolwiek szansa na ich rozwój. Stworzymy
dla nich miejsce, w którym uzyskają fachową pomoc.
Wiemy, jak daleko muszą jeździć, aby
z niej skorzystać. Dlatego pragniemy to zmienić. Dać im wykwalifikowanych terapeutów
i najlepszy sprzęt.
Zachęcamy do współpracy. Razem możemy sprawić, aby niepełnosprawne dzieci
poczuły radość z życia a ich rodzice odzyskali wiarę w drugiego człowieka. Przyłącz się do
nas. Bądź jednym z Dobrych Serc.
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Słabe strony
Opisywanie potencjału
trzeciego sektora zwykle skupia się na jego słabych stronach. Najważniejsze z nich
to zła sytuacja finansowa organizacji pozarządowych, co
skutkuje małą skalą działań.
To z kolei prowadzi do postrzegania go przez władze
nie jako partnerów, ale klientów ubiegających się o dofinansowanie.
Słaba aktywność powoduje, że administracja publiczna ma duże opory, by
powierzać NGO poważniejsze zadania do wykonania.
Aktywność wielu z nich opiera się na pracy wolontariuszy
i społeczników, co sprawia, że
trudno systematycznie zarządzać ich funkcjonowaniem.
Nie ma należytych gwarancji, że otrzymane środki wydadzą należycie, czyli zgodnie z ich przeznaczeniem.
Obawy te uzasadnione
są także tym, że wśród wielu
działaczy pokutuje przekonanie, iż mało istotne są sprawy zarządzania organizacją
(prowadzenie księgowości,
dokumentacja, zagadnienia
prawne, popularyzacja działań). Ważna jest natomiast
wyłącznie sfera „aksjologiczno-ideologiczna”.
Kolejna sprawa to charakterystyczny dla aktywności
krajowych organizacji „model liderski”. Nie prowadzi
on do wypracowania stałych
metod działania, a tym samym trwałości. Wystarczy, że
wykruszy się dotychczasowy
lider, a zamiera działalność.
Inną słabością jest brak,
wręcz niechęć do współdziałania różnych organizacji.
Wg K. Górniak „Uwarunkowania współpracy międzysektorowej – co wynika z badań”, „Trzeci Sektor”, nr specjalny 2010/2011
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Klub jeździecki Iskra

III Towarzyskie Zawody o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.

Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej w Sztumskim Polu Klub Jeździecki
ISKRA, ul. Łąkowa 19, 82-400
Sztumskie Pole
Prezes: Jacek Kalbukowski
Tel.: 504 025 326, www.
stajniaiskra.pl
Cele:
- Popularyzacja jeździectwa w różnych jego formach
i odmianach oraz umożliwienie uprawiania sportu wyczynowego jak i rekreacji jeździeckiej,
- Organizowanie i uczestnictwo w zawodach jeździeckich, rajdach konnych, pokazach, turniejach rycerskich,
- Popularyzacja rekreacji
i turystyki konnej oraz hipoterapii,
- Organizacja imprez integracyjnych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i uzależnionych,

- Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,
- Prowadzenie i promowanie turystyki konnej, agroturystyki, rekreacji i sportu
w powiecie sztumskim,
- Wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie w dobrym
stanie szlaków konnych, organizowanie infrastruktury niezbędnej dla turystyki konnej,
w szczególności baz noclegowych, miejsc postojowych
oraz baz żywieniowych dla
zwierząt,
- Rozpowszechnianie wiedzy nt. koni, przyrody i historii regionu,
- Kultywowanie i popularyzowanie regionalnych zwyczajów.
DZIAŁALNOŚĆ
2013:
Utworzenie sekcji jeździeckiej dla dzieci i młodzieży KJ

ISKRA w Sztumskim Polu, organizacja III Towarzyskich Zawodów o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum, hubertusa, organizacja imprez integracyjnych, pikników rodzinnych, aktywna pomoc przy
zajęciach hipoterapii prowadzonej dla podopiecznych
Daru Serca w Stajni ISKRA,
udział członków stowarzyszenia w konnej paradzie podczas przemarszu ulicami miasta w święto Odzyskania Niepodległości.
OFERTA: Zapraszamy dzieci od 8 roku życia oraz młodzież szkolną do nowopowstałej sekcji jeździeckiej KJ
ISKRA - głównie o profilu skokowym i ujeżdżeniowym uczymy od podstaw (zajęcia odbywają się codziennie
w godzinach popołudniowych).

Bez wpisu do KRS
Bez rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym mogą prowadzić działalność społeczną:
grupy nieformalne – np. kilka osób, które spotykają się, by pograć w brydża,
stowarzyszenie zwykłe,
kluby sportowe – działające jako stowarzyszenia i nieprowadzące działalności gospodarczej,
komitety społeczne - czyli grupy, zespoły ludzi, którzy organizują się po to, aby zrealizować
określony cel (np. zebrać pieniądze na pomoc dla chorej osoby).
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Informacja o sprzedaży lokalu
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (t.j. z 2010 r. Dz.U.102 poz. 651 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje, że na tablicy ogłoszeń urzędu został wywieszony wykaz z dnia 13.12. 2013 r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 5 w miejscowości Górki
z udziałem 0,496 do gruntu działek oznaczonych numerami 148/81
i 148/83 oraz części wspólnych budynków nr 3,4,5 i 6, w tym kotłowni i instalacji CO.
Nr Księgi wieczystej GD2I/00006928/5
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 nieruchomo-ściami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu
do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
Pełna treść wykazu została umieszczona w na stronie www.sztum.
pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ogłoszenia i wykazy.
Sztum, dnia 13.12.2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
podaje do publicznej wiadomości
wykazy nieruchomości należących
do gminnego zasobu przeznaczonych
do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Podstawowe informacje o przedmiocie dzierżawy na czas określony do 3 lat:
Część działki nr 362/5 położona w obrębie II m. Sztum z przeznaczeniem na posadowienie budynku gospodarczego nietrwale związanego z gruntem.
Podstawowe informacje o przedmiocie dzierżawy na czas nieokreślony na podstawie Uchwały nr XXXVI/349/2013 Rady Miejskiej
w Sztumie z dnia 30.11.2013 r.:
Działki nr 124, 121, 123, 122 położone w obrębie Kępina oraz działka
nr 203 położona w obrębie Piekło z przeznaczeniem na ogrody przydomowe.
Działki nr 47 i 48 położone w obrębie Postolin z przeznaczeniem na
pastwisko.
Wykazy został wywieszony na tablicy informacyjnej na II piętrze
w tut. urzędzie oraz został umieszczony na stronie internetowej www.
sztum.pl zakładka ogłoszenia i wykazy.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy - Urząd Miasta
i Gminy Sztum, pokój nr 42 (II piętro), tel. 55 640 63 72.

Kalendarz podatnika
Przypominamy o terminach płatności, które przypadają w styczniu.
Terminy składania deklaracji podatkowych:
15.01.2014 r. – deklaracje na podatek rolny (osoby prawne),
15.01.2014 r. – deklaracje na podatek leśny (osoby prawne),
31.01.2014 r. – deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne).
Terminy płatności podatków i opłat:
10.01.2014 r. – comiesięczna „opłata za śmieci”
15.01.2014 r. – comiesięczna rata podatku leśnego od osób prawnych,
31.01.2014 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.
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości
wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach po II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Sztumskie
Pole, oznaczonej nr 176/3 i 176/8 o łącznej pow. 1.1219 ha, nr KW
4036
Cena wywoławcza do rokowań 112 190,00 zł netto.
Zaliczka: 11 219,00 zł netto płatna do dnia 20.01.2014 r. na konto
wskazane w ogłoszeniu.
Termin składania zgłoszeń do dnia 20.01.2014 r. do godz. 15.00.
Podstawa zbycia: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr
XXII/198/2012
Przeznaczenie: pod zabudowę turystyczną.
Termin i miejsce rokowań: 24.01.2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Sztum, pokój nr 33, o godz. 12.00
Pełna treść ogłoszenia do pobrania znajduje się na stronie internetowej bip.sztum.pl w rubryce – ogłoszenia i wykazy.
Sztum dn. 16.12.2013 r.

Portret
bezdomności
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
przy udziale Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej
wziął udział w realizacji badania socjodemograficznego ,,Portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego 2013”.
6 grudnia pracownicy socjalni, policjanci oraz strażnicy
miejscy wspólnie wizytowali miejsca, w których mogli znajdo
wać się bezdomni. Dotarli do 12 takich osób. Dodatkowo
kwestionariusze ankiet zostały wypełnione z osobami bezdomnymi, które przebywają w Stowarzyszeniu na rzecz Bezdomnych AGAPE w Sztumie oraz w Zakładzie Karnym.
Łącznie powstały 94 ankiety. Warto dodać, że w całym powiecie sztumskim w badaniu wzięło udział 98 osób bezdomnych.
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Dwa rekordy w Grand Prix
II bieg XV Zimowego Grand Prix Sztumu wygrał Andrzej Rogiewicz, niedawny brązowy medalista mistrzostw Polski
w przełajach. Ustanowił przy tym rekord trasy, należący do Bartosza Mazerskiego.

Magdalena Bucewska, najlepsza sztumska zawodniczka, była na mecie piąta.

Tym razem Bartosz Mazerski przeżywał zawody nie z pozycji zawodnika,
ale trenera. Kolejny dobry występ Rogiewicza, jego podopiecznego, bardzo
go ucieszył. Uśmiechnął się tylko zagadnięty o to, czy wybiera się teraz na biegową emeryturę. Odpowiedział potem,
że musi trochę przystopować. Przed nim
wkrótce kolejne wyzwanie - maraton na
Antarktydzie.
Bieg główny kobiet i mężczyzn ukończyła rekordowa liczba 217 osób (poprzedni 209), w tym 130 mężczyzn, 56
kobiet i 31 juniorów. Faworyt Andrzej
Rogiewicz, zawodnik Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR Sztum
wyraźnie wyprzedził drugiego na mecie
kolegę klubowego Roberta Sadowskiego i uzyskał rekordowy czas - 29,34. Poprzedni należał do Bartosza Mazerskiego
i wynosił 29,56. Trzeci był Mateusz Niemczyk ze Starogardu Gdańskiego, a czwarte i piąte miejsce zajęli kolejni zawodnicy Zantyra - Mariusz Kowalski i Karol Kaliś. Na wysokich miejscach uplasowali
się kolejni reprezentanci gospodarzy: 9 Wojciech Grzywiński, 11 - Krzysztof Garbowski, 14 - Jan Giembicki, 19 -Bogdan
Cebula, 22 - Seweryn Jażdżewski, 26 - Rafał Chętnik, 27 - Krzysztof Spalk.
Ogółem wystartowało 33 biegaczy Zantyra oraz 40 mieszkańców Miasta i Gminy Sztum i Powiatu Sztumskiego. Warto odnotować, że po raz pierwszy gościli między innymi Waldemar Lisicki z Gdyni (jedenastokrotny mistrz
Polski w biegach średnich) czy Grzegorz

Dorszyński z Człuchowa (medalista mistrzostw świata juniorów w biegach górskich). Biegacze z Człuchowa reprezentujący UKS Wiking Rychnowy debiutowali w sztumskim Grand Prix.
W biegu kobiet wygrała Magdalena Dias z Floty Gdynia, medalistka mistrzostw Polski w kategorii juniorek,
zwyciężczyni Grand Prix z roku ubiegłego. Druga była Paulina Marciniak z Braniewa /pierwsza w I biegu/, trzecia Dorota Pawłowska z Kurzętnika, czwarta Weronika Wójcik ze Starogardu a piąta najlepsza sztumska biegaczka Magdalena
Bucewka.

Uff, lekko to się mi dziś nie biegało…

W biegu juniorów drugi był zawodnik LKS Zantyr Sztum Michał Karwiński,
a dziesiąty Michał Kopecki.
W biegach dla dzieci i młodzieży,
w których uczestniczyła „setka młodych
adeptów biegania” z zawodników gospodarzy wyróżnili się Iga Kęsicka, Paulina Bordewicz, Ania Majewska Albert Piekarski w biegu najmłodszych - uczniowie
SP 2 Sztum. W kategorii dzieci starszych
drugie zwycięstwa odnieśli Natalia Stefaniak z Elbląga i Paweł Folta z Malborka.
Dobrze zaprezentowali się podopieczni Bartosza Mazerskiego w biegu gimnazjalistów - drugi był Marcin Kopecki, trzeci Dariusz Westfal, piąty Wojtek Pastewski i ósmy Bartek Sinicki. Zwyciężył Stanisław Dąbrowski z Rodowa, a w kategorii
dziewcząt szkół gimnazjalnych najszybsza okazała się Kamila Pawłowska z Kurzętnika.
W marszu rekreacyjnym Nordic Walking wokół Jeziora Zajezierskiego tradycyjnie udział wzięła również grupa wychowanków Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z Uśnic.
Wszyscy uczestnicy otrzymali świąteczne czekolady ufundowane przez
BGŻ/O Sztum oraz Czesława Oleksiaka i Andrzeja Murawskiego, drożdżówki, pyszny żurek, chleb ze smalcem i gorący napój.
Organizatorzy
zapraszają
do
udziału w III biegu - 11 stycznia 2014
roku.
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Stypendyści Burmistrza Miasta i Gminy
W kategorii dla najlepszych absolwentów
gimnazjów
stypendia
burmistrza
w otrzymali: Edyta Horzempa i Edyta
Klekowiecka - absolwentki Gimnazjum
nr 2 w Czerninie oraz Anita Kaszuba,
Adrianna Koza, Karolina Pluta,
Patrycja Redmer, Dawid Trybański,
Marta Winkiel – absolwenci Gimnazjum
nr 1 w Sztumie.
W kategorii - szczególne wyniki
i osiągnięcia w nauce: Robert Pięta,

Nataniel Plichta, Bartosz Sosnowski,
Michał Sztandarski - Gimnazjum nr
2 w Czerninie, Michalina Nenczak,
Szymon
Niewdana,
Patrycja
Rozwadowska, Marek Zarański Gimnazjum nr 1 w Sztumie, Krzysztof
Ciosek - Niepubliczne Gimnazjum
w Sztumie, Wiktoria Chruścińska, Filip
Majewski, Katarzyna Żołędowska Szkoła Podstawowa w Czerninie, Julia
Jankiewicz, Agata Sombrowska -

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, Zofia
Dobrzyńska, Kacper Grudniewski,
Agata
Lityńska,
Aleksandra
Markowicz,
Monika
Matlewska,
Jakub Nenczak, Emanuel Okrój, Klara
Omieczyńska, Dominika Szpaczyńska,
Justyna
Świderska,
Aleksandra
Zdziennicka, Michał Zdziennicki Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie.

Uroczystość wręczenia stypendiów zakończyła zbiorowa fotografia.

Stypendium odbiera Szymon Niewdana.

Edyta Horzempa z mamą.

Emanuel Okrój z rodzicami.

Na wręczenie stypendiów zaproszono uczniów z rodzicami.

