Mieszkańcy podzielą 600 tysięcy

Rozpoczyna się nabór wniosków z propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego w 2015 r.

Pomost na Zajezierzu

Teren rekreacyjny przy dworku
Żeromskiego zostanie wzbogacony
o nowy pomost pływający i chodnik
wzdłuż linii brzegowej jeziora. Został
wyłoniony już wykonawca robót i prace potrwają około trzech miesięcy.
Pomost umożliwi komunikację
wodną z przystanią kajakową znajdującą się po drugiej stronie jeziora
– przy plaży miejskiej. Konstrukcja
będzie składała się z połączonych ze
sobą 4 pływających modułów pomostowych. Tamtejszy odcinek chodnika
zostanie zmodernizowany - przez wykonanie nowych warstw nawierzchni.

Na haczyku…

Zgłaszać można tylko takie projekty, które dotyczą zadań i obowiązków gminy.

- Zachęcam wszystkich do uczestniczenia w tej nowej na naszym gruncie inicjatywie – mówi burmistrz
Leszek Tabor. - Zaproponowałem
radnym podjęcie uchwały o budżecie
obywatelskim, aby w jeszcze większym stopniu zwiększyć zainteresowanie mieszkańców sprawami naszej
małej ojczyzny, naszej społeczności.
Na 2015 rok zarezerwuję na to kwotę 600 tys. zł na budżet obywatelski.
Gmina została podzielona na dwa
okręgi, w których będą zgłaszane
oddzielne projekty i odbędzie się oddzielne głosowanie z pulą do wykorzystania po 300 tys. zł: Pierwszy okręg

tworzą miasto Sztum i sołectwo Czernin, drugi - pozostałe sołectwa.
Mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje różnych przedsięwzięć, aby
nam się lepiej żyło, a następnie w głosowaniu dokonać wyboru tych, które
samorząd powinien realizować.
Zgłoszony wniosek musi mieć
poparcie co najmniej 15 osób, ale
później - spośród wielu zgłoszonych wygrają te, które otrzymają najwięcej
głosów.
Jakie warunki musi spełnić wniosek, kto służy pomocą?
Czytaj str. 8 – 10

W 1949 roku Bernard Tuszyński,
dyrektor „rybakówki”, zaczął rozprowadzać wśród miejscowych „moczykijów” zezwolenia na amatorski połów
ryb w okolicznych jeziorach, powołując tym samym do życia lokalny klub
wędkujących.
Str. 6

Ściśle i artystycznie
Po raz kolejny uczniowie sztumskiego gimnazjum mogą pochwalić
się znakomitymi osiągnięciami w konkursach przedmiotowych w skali województwa i kraju. Od września będą
prowadzone w klasach pierwszych
dwie innowacje pedagogiczne. Zainteresowani naukami ścisłymi rozwiną
swe umiejętności i pasje w klasie matematyczno-fizycznej, natomiast ci,
którym bliższe są nauki humanistyczne i działalność artystyczna, mogą
wybrać klasę pod hasłem „Ze szkolnej
ławy na deski teatru, ekran filmowy
i szpalty gazet”.
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Z miasta i gminy
ROCZNICE. 10 kwietnia, w 4 rocznicę katastrofy samolotu
prezydenckiego pod Smoleńskiem i 74 rocznicę zbrodni
katyńskiej władze samorządowe miasta i powiatu złożyły
kwiaty pod obeliskiem pamięci przy Banku PKO BP.

ZŁOCI JUBILACI. W Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się
uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego Krystyny i Romana Podolaków. Burmistrz Leszek Tabor złożył jubilatom z tej okazji serdeczne gratulacje i życzenia.
Podczas uroczystości uhonorował jubilatów medalami „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznawanymi przez
Prezydenta RP.

MŁODZI I DEMOKRACJA. Na zaproszenie
gimnazjalistek Patrycji Rozwadowskiej
i Kamili Kosmowskiej do Sztumskiego Centrum Kultury przybyło wielu gości, którzy
wzięli udział w debacie przygotowanej
przez młodzież - „Nie tylko wybory. Jak
młodzi mogą wpływać na rzeczywistość
i aktywnie uczestniczyć w demokracji”.
Inicjatywa wiąże się z przystąpieniem
gimnazjalistów do konkursu, w którym
główną nagrodą jest udział w czerwcowych obradach XX Sesji Sejmu Dzieci
i Młodzieży.
W trakcie debaty senator Leszek
Czarnobaj stwiedził, że doświadczenie
i chęć do działania rozpoczęta w czasach
szkolnych pomaga w dorosłym życiu. To
w lokalnych grupach młodzieżowych rodzą się liderzy organizacji i politycy.

Co, gdzie, kiedy w Sztumie
3 MAJA. Obchody rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Godz. 9.45 - uroczysta msza św. w kościele św. Anny; po
niej przemarsz pod Pomnik Rodła, wstąpienie burmistrza Leszka Tabora; złożenie wiązanek kwiatów nastąpi także pod
obeliskiem pamięci przy Banku PKO BP.
Od godz. 13 - Sztumski Bieg Solidarności.
4 MAJA. Spektakl słowno-muzyczny „Znak pokoju” w wykonaniu zespołu De Profundis z gościnnym udziałem
Edwarda Linde-Lubaszenki - godz. 20, Kino-Teatr Powiśle. O godz. 19.30 odbędzie się spotkanie z aktorem.
23 MAJA. Przegląd sztuk teatralnych skazanych – Kino-Teatr, godz. 11 – 16. Otwarcie XXIII Ogólnopolskiego i XI Międzynarodowego Przeglądu Sztuki Więziennej - godz. 17.00 sale wystawowe Sztumskiego Centrum Kultury.
8 CZERWCA. Piknik rodzinny. Początek godz. 11 - teren stadniny koni ISKRA, Sztumskie Pole. W programie m.in.: IV
Zawody w skokach przez przeszkody o puchar burmistrza Miasta i Gminy Sztum, zwiedzanie stadniny, pokaz jazdy kozackiej, przejażdżki w siodle pod okiem instruktorów, wyprawy wozem konnym do lasu, wymarsz z kijkami nordic walking
leśnym szlakiem, konkursy, gry i zabawy dla najmłodszych, gastronomia.
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Sztumskie święto biegania

Estetyzacja miasta

Burmistrz Sztumu i Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr Sztum zapraszają 3 maja na
XXIV Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności.

Ubiegłoroczny bieg główny wygrał Martin Makule przed Arkadiuszem Gardzielewskim.
Ta, mająca na Powiślu najbogatszą i zarazem najstarszą
tradycję impreza biegowa, jest
organizowana z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 maja. W tym roku będzie
prowadzona pod hasłem „Aktywna majówka dla wszystkich w Sztumie”.
- Każdego roku martwię
się tylko, czy pogoda dopi-

Przebudowa
Słonecznej

Został ogłoszony przetarg
na wyłonienie wykonawcy
przebudowy ulicy Słonecznej. Po jego rozstrzygnięciu
i po podpisaniu umów, zorganizowane zostanie spotkanie
z mieszkańcami z udziałem
wykonawcy robót, inspektorów nadzoru inwestorskiego
i przedstawicieli Urzędu. Na
spotkaniu zostaną poruszone
sprawy m.in. organizacji ruchu
podczas realizacji robót i harmonogram prac.
O terminie zostanie powiadomiony każdy właściciel
nieruchomości znajdującej się
przy remontowanej ulicy.

sze – mówi Ryszard Mazerski, prezes LKS Zantyr. – Na
wszystko inne mamy bowiem
wpływ. W tym roku nie zaplanowaliśmy też radykalnych
zmian w formule imprezy.
Zamiast wyścigów dzieci zaproponowaliśmy
rywalizację całych rodzin, dziadków,
rodziców i ich pociech… Do
marszów z kijkami chyba się

przyzwyczailiśmy, ale po raz
pierwszy zobaczymy rolkarzy.
Nie zabraknie innych atrakcji
–muzyki na żywo, stoisk, pokazów udzielania pierwszej
pomocy, kosmetycznych, fitness, strażackich, będą zapisy
na oddanie szpiku kostnego.
Zapraszamy
mieszkańców, zapraszamy gości do
Sztumu.

Kalendarz płatnika

Przypominamy o terminach płatności, które przypadają
w maju.
10 maja – comiesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – płatna na nadany dla tej opłaty indywidualny numer konta bankowego .
15 maja - comiesięczna rata podatku od nieruchomości
od osób prawnych, comiesięczna rata podatku leśnego od
osób prawnych, rata podatku rolnego od osób prawnych,
rata podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych;
30 maja – roczna opłata od posiadania psów (32 zł za
pierwszego psa).
Wpłat należy dokonywać u wyznaczonych inkasentów
lub bezpośrednio na konto Miasta i Gminy Sztum w BS
Sztum nr: 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020 (wpłaty dokonywane w placówkach Banku Spółdzielczego w Sztumie
pobierane są bez prowizji).

W ramach estetyzacji
centrum miasta oraz zgodnie
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
dla Centrum Miasta Sztum,
gmina podejmuje działania
zmierzające do demontażu
wszelkich ogrodzeń, płotów
i szopek szpecących wygląd
gminnych terenów ogólnodostępnych. Estetyzacja miasta
obejmuje również likwidację
banerów oraz wolno stojących
nośników reklamowych.
Mając na względzie postęp w rozwoju inwestycji oraz
bezpieczeństwo mieszkańców,
gmina zamierza sukcesywnie
likwidować wszelkie szopki,
komórki, schowki i ogrodzenia, które nie są uregulowane
umową dzierżawy.
Obecnie zostały podjęte
działania mające na celu poprawę wyglądu terenów gminnych przy ul. Nowowiejskiego,
ul. Kochanowskiego oraz ul.
Mickiewicza.

Modernizacja
mostu

Urząd przystąpił do modernizacji mostu nad Kanałem
Uśnickim. W drodze przetargu nieograniczonego zostanie
wyłoniony wykonawca robót,
po czym nastąpi podpisanie
umowy i przystąpienie do robót budowlanych.
Obecnie istniejący most
trójprzęsłowy jest w bardzo
złym stanie technicznym.
Wsparcie mostu stanowią
cztery żelbetowe podpory:
dwa nurtowe filary i skrajne
masywne przyczółki. Prace budowlane polegać będą m.in.
na odbudowie obiektu, w tym
naprawie podpór mostu oraz
wykonaniu jego nowej nawierzchni.
Nowy most będzie miał
nawierzchnię na płycie żelbetowej, a nie jak obecnie
- stalowo-drewnianej. Obiekt
zostanie również odpowiednio oznakowany. Zostaną wykonane chodniki z kostki betonowej na dojściach.
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Większy
zwrot

Został podpisany
aneks do umowy ponownie zwiększający poziom
dofinansowania z 65 proc.
do 68,58 proc. kosztów
kwalifikowalnych projektu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku
Zamków Gotyckich na
Powiślu – budowa trasy
rowerowej łączącej zamek
w Malborku z atrakcjami
turystycznymi powiatów
malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego”, czyli
o kwotę 483 740,32 zł.
(w tym dla Miasta i Gminy Sztum: 354 413,92 zł.)
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Liderem projektu jest Miasto i Gmina Sztum. Partnerzy: Gmina Dzierzgoń,
Gmina Mikołajki Pomorskie, Gmina Stary Dzierzgoń, Gmina Stary Targ,
Miasto i Gmina Prabuty,
Gmina Malbork, Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki
Gotyckie i Powiślańska Organizacja Turystyczna.

Myszołów
SOS

Nietypowe zgłoszenie
otrzymali strażnicy miejscy. Jeden z mieszkańców
sztumskiego osiedla znalazł mocno wyczerpanego i rannego myszołowa.
Ptak został przewieziony
do schroniska dla ptactwa
w Pomieczynie, gmina
Przodkowo. Z informacji,
jakie uzyskaliśmy, po rekonwalescencji został wypuszczony na wolność.
Ciekawe, czy powróci
w nasze strony?

Faktury na dzikim wysypisku

Podczas oględzin działek gminnych w Czerninie odkryto dzikie wysypisko śmieci.
Miejsce to znajduje się
za kotłownią, a masa odpadów, jaka tam się znajduje
jest przerażająca. Zostały tam
podrzucone zarówno odpady komunalne, pochodzące
z gospodarstw domowych,
budowlane, azbest oraz pochodzące z demontażu pojazdów samochodowych.
W trakcie oględzin znaleziono dokumenty, które
mogą wskazywać na pochodzenie tychże odpadów (są
to przede wszystkim faktury
oraz inne pisma zawierające
dane osobowe). W związku
z tym postanowiono sprawę
zgłosić do Komendy Powiatowej Policji w Sztumie.
Trzeba dodać, że gmina
na bieżąco dokonuje likwidacji dzikich wysypisk śmieci
i na ten cel przeznacza rocznie znaczne kwoty pieniędzy.
Mogłyby one zostać wykorzystane w innych celach.

Za kotłownią z Czerninie powstało dzikie wysypisko. Ślady
prowadzą do…

Internet łączy - nie dzieli
W maju wytypowane gospodarstwa domowe otrzymają zestawy komputerowe z pełnym
oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjne/drukarki.
Miasto i Gmina Sztum 12 jednostkach podległych mgopssztum.pl.
oraz Miejsko-Gminny Ośro- Miastu i Gminie Sztum
Więcej informacji nt.
dek Pomocy Społecznej, jako (szkoły i świetlice wiejskie). projektu uzyskać można
jednostka realizująca, konWytypowane gospo- w MGOPS w Sztumie pod
tynuują wdrażanie działań darstwa domowe otrzyma- numerem telefonu: 55 640
w ramach projektu pn. ją zestawy komputerowe 63 34 lub za pośrednictwem
„Większe perspektywy, pew- z drukarkami. Sale/świetlice poczty elektronicznej: seny sukces. Przeciwdziałanie ogólnodostępne dla miesz- kretariat@mgopssztum.pl.
wykluczeniu cyfrowemu kańców miasta i gminy
Celem projektu jest
w Mieście i Gminie Sztum”. z dostępem do szerokopas- nie tylko eliminacja probPrzeprowadzone zo- mowego internetu zostaną lemu wykluczenia cyfrostały skomplikowane po- uruchomione także w maju. wego wśród najuboższych
stępowania przetargowe
Będziemy na bieżąco mieszkańców, ale również
na zakup 109 komputerów informować o harmono- integracja grupy pozbawraz z oprogramowaniem gramie ich prac i dostęp- wionej dostępu do szerooraz zapewnienie dostępu ności dla zainteresowanych kopasmowego internetu
do internetu w 30 gospo- mieszkańców na stronie z pozostałymi mieszkańcadarstwach domowych oraz www.sztum.pl oraz www. mi.
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Z Wadowic na ołtarze

27 kwietnia papież Jan Paweł II zostanie wyniesiony na ołtarze. Społeczność Gimnazjum nr 1 w Sztumie, która tego
wielkiego człowieka i Polaka wybrała na patrona swojej szkoły, pragnęłaby uczcić ten niezwykły fakt cyklem działań
poprzedzających i upamiętniających jego kanonizację w formie programu „Z Wadowic na ołtarze”.

Od 3 marca do 19 maja zaplanowano szereg konkursów i akcji, mających na
celu przybliżenie młodym ludziom działalności błogosławionego Jana Pawła II.
Do wspólnego działania zaproszono także
uczniów innych placówek z nadzieją, że
tak niezwykłe wydarzenie głębiej zapisze
się w ludzkiej pamięci poprzez to wspólne
działanie.
Tegoroczne powitanie wiosny w naszej szkole miało wyjątkową oprawę.
Przygotowując się do kanonizacji patrona
gimnazjaliści wystartowali w Biegu Papieskim. Poszczególne klasy reprezentowały
sztafety dziewcząt i chłopców, których zadaniem było pokonanie dystansu odpowiadającego trasie Wadowice - Kraków.
Dodatkowe utrudnienie dla biegaczy stanowiły rekwizyty, z którymi należało pokonać wyznaczony dystans, np. piłka, maska teatralna, książka, piuska czy odłamek
skalny z polskich gór. Spośród klas pierwszych najszybciej pokonała dystans sztafeta I A, w klasach drugich II A, a wśród
trzeciaków triumfowała III D.
W programie przygotowań zaplanowaliśmy również konkurs dla znawców
polskiej gramatyki i ojczystej ortografii.
Do udziału w zmaganiach 29 marca zostały zaproszone wszystkie gimnazja z powiatu. Trzyosobowe drużyny otrzymały zadania, które wymagały dobrej znajomości
ojczystego języka i sprawnego udzielania
odpowiedzi w wyznaczonym czasie. Spacerując razem z biskupem Karolem Wojtyłą po krakowskich kościołach, uczestnicy wykazali się znajomością pisowni
nazw własnych. W innym zadaniu odgadywali rebusy z zaszyfrowanymi związkami frazeologicznymi. Jednak najwięcej
trudności sprawiło zredagowanie spójnej

informacji o wyborze papieża- Polaka
z uwzględnieniem określonych konstrukcji
składniowych. Najlepiej natomiast drużyny poradziły sobie z uzupełnieniem ó, ż,
rz,h w sonecie, który napisał Karol Wojtyła. Zwyciężyła drużyna z Gimnazjum nr
2 w Czerninie w składzie: Marta Ciborowska, Magdalena Gasztkowska i Aleksandra
Tomczyk, przygotowana przez panią Beatę Kulecką. Na drugim miejscu uplasował się zespół z Publicznego Gimnazjum
w Starym Targu (Wiktoria Bartnicka, Aleksandra Walkowska, Rafał Aleksandrowicz,
opiekun Barbara Zawickiej-Gastoł). Trzecie miejsce zajęły uczennice sztumskiego
gimnazjum: Zuzanna Domrzalska, Michalina Nenczak i Barbara Wędrychowska,
podopieczne pań: Marioli Domińskiej
i Ludmiły Zdziennickiej.
„Zatrzymane słowa” – pod takim
hasłem 3 kwietnia społeczność naszego

gimnazjum uczestniczyła w wieczorze
poetyckim, podczas którego prezentowano utwory Karola Wojtyły. Spotkanie
uświetnili swoją obecnością zaproszeni
goście. Uczestnicy wieczoru mieli okazję
posłuchać prezentacji wybranych fragmentów poezji papieża, które wzbogaciła
oprawa muzyczna. Szczególne wrażenie
wywarły pieśni. „Barka” w wykonaniu
Agaty Trafalskiej, na rockową nutę „Nie
lękam się” Zuzanny Domrzalskiej i wersja
śpiewaną fragmentu wiersza Karola Wojtyły w interpretacji Patrycji Rozwadowskiej. A po uczcie duchowej można było
przy skromnym słodkim poczęstunku podzielić się wrażeniami.
W niedzielę, 27 kwietnia po wieczornej mszy św. w kościele pw. św. Andrzeja
Boboli młodzież zaprezentuje inscenizację według kolejnej części „Tryptyku
rzymskiego”.

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 nieokreślony na podstawie Uchwały nr XL/395/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04.04.2014 r.:
działki nr 177/5, 177/6, 177/8, 178/1, 178/2, 218/7, 12, 13/2, 176/7, cz. 177/7,
cz. 217/3, cz. 179/1, cz. 147/2 położone w obrębie Sztumskie Pole gm. Sztum
z przeznaczeniem na zagospodarowanie rolnicze;
część działki nr 214/4 położonej w obrębie Koniecwałd gm. Sztum z przeznaczeniem na ogród przydomowy;
budynek użytkowy położony. na działce nr 148/29 obrębie Barlewice gm. Sztum
z przeznaczeniem na boks garażowy.
Wykaz 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.

6

O sprawach nie(do)załatwienia

13 lipca 1879 roku powstało w Krakowie Krajowe Towarzystwo Rybackie, co uznaje się za początki zorganizowanego
wędkarstwa w Polsce. 19 marca 1950 roku powołano Polski Zwią-zek Wędkarski. Sztumscy wędkarze w poszukiwaniu
swych korzeni dotarli jednak do roku 1949.
ków, trzy wędki na łowisku itp.) – to podstawowe grzeszki wędkarzy. Choć to mały
pryszczyk wobec tych, co nie płacą, a czerpią pełnymi garściami z zasobów zarybianych przez PZW akwenów. Przy pomocy
sieci i żaków. Społeczna Straż Rybacka jest
bezsilna, a zawodowych strażników zbyt
mało.

Zmory nad wodą

Walne sprawozdawcze zgromadzenie członków koła PZW nr 9 w Sztumie.
Wtedy to Bernard Tuszyński, dyrektor
„rybakówki”, zaczął rozprowadzać wśród
miejscowych „moczykijów” zezwolenia na
amatorski połów ryb w okolicznych jeziorach, powołując tym samym do życia lokalny klub wędkujących. Z chwilą utworzenia
PZW sztumskie koło wybiera nowy zarząd,
w skład którego wchodzą: Arnold Kop, dyrektor banku SOP (przewodniczący, pod
koniec lat pięćdziesiątych wyprowadził się
do Szczecina), Władysław Sikora, Arnold
Lewandowski oraz Stasiuk (imienia nikt
nie pamięta). W 1958 r. schedę po nich
przejmują Kazimierz Pastuszuk (przewodniczący), Zbigniew Wierzbicki, Janusz Dawidziak i Mieczysław Seta, który przewodzi
zarzą-dowi w latach 1981 – 1998. Funkcję
tę przejmuje od Zbigniewa Wierzbickiego, który podjął się kierowania związkiem
w latach przełomu, czyli w 1980 i 1981
roku. Do sztumskich władz PZW w 1974
roku dołącza Ryszard Nehring. Początkowo jako kapitan sportowy, później wiceprezes, a od 1998 roku jako prezes Zarządu Koła PZW nr 9 w Sztumie.

Pomost aktywności

Od nawiązania do jubileuszu rozpoczęło się więc walne, sprawozdawcze
zgromadzenie członków koła PZW nr 9
w Sztumie, które 15 marca odbyło się
w auli szpitala powiatowego. Uczestniczyli w nim także zaproszeni goście: starosta
Wojciech Cymerys, przewodniczący Rady
Miejskiej Czesław Oleksiak, burmistrz Leszek Tabor, prezes Zarządu Okręgu PZW Elbląg Tadeusz Sienkiewicz oraz prezes Koła
PZW nr 3 w Kwidzynie Marek Nawrocki.
Po wymianie okolicznościowych
grzeczności, adresów i upominków
w imieniu władz administracyjnych i sa-

morządowych głos zabrał Leszek Tabor,
który zapewnił zebranych, że bardzo ceni
sobie aktywny udział wędkarzy w życiu
lokalnej społeczności, czego najbardziej
wymiernym po-twierdzeniem są zawody
spławikowe z okazji 1 maja, uatrakcyjniane od wielu lat grochówką, zawody z okazji Dnia Dziecka czy Dni Ziemi Sztumskiej.
Ważne, że są to imprezy masowe nie tylko
dla członków PZW, ale dla ogółu mieszkańców. Kolejną - godną podkreślenia - sferą
aktywności braci wędkarskiej jest troska
o przyrodę, zwłaszcza o czystość wód,
przejawiająca się m.in. corocznymi akcjami sprzątania brzegów jezior. Wędkarze są
też dla lokalnych władz wiarygodnym źródłem informacji o wszelkich przejawach
zanieczyszczania zbiorników wodnych.
Uczestnicy WZC jako pierwsi usłyszeli od
burmistrza zapowiedź postawienia kolejnego pomostu pływającego na Jeziorze
Zajezierskim, od strony wzgórza rekreacyjnego przy dworku Żeromskiego, który
będzie służył głównie wędkarzom.

Wędkarska mantra

Większość wystąpień w dyskusji
brzmiała niczym mantra. Piszący te słowa,
od ośmiu lat aktywny uczestnik Walnych
Zgromadzeń Członków sztumskiego koła
PZW, spisuje je do wewnętrznej dokumentacji, wysyła do zainteresowanych problemami instytucji, a podnoszone problemy
i tak wra-cają po roku niczym bumerang.
Walka z kłusownictwem, uprawianym także przez członków PZW, o czym wspominał Jerzy Szulc (co na haku to moje, 20 cm
sandaczyki ciągnięte minionej zimy spod
lodu na Jeziorze Dąbrówka, wczesnowiosenne wyprawy ze spinningiem, mimo iż
do 1 maja trwa sezon ochronny drapieżni-

Od kilku lat nie możemy się też uporać z innymi użytkownikami Jeziora Zajezierskiego (dzierżawę płaci tylko PZW),
co sygnalizowali Krystyna Dziwulska i Dariusz Słodki. Prawdziwą zmorą dla wędkarzy stają się młodzi kajakarze, trenujący
w klubie na Łazienkach, którzy - z uporem
godnym lepszej sprawy - pływają przychodzącym nad wodę dla relaksu i wypoczynku „po spławikach”. Próby interwencji
słownych kończą się zazwyczaj pyskówkami, a nie rzadko i stekiem wyzwisk pod
adresem siedzących na brzegu. Co roku,
z małą przerwą, wraca też problem użytkowników skuterów wodnych szalejących
na sztumskim jeziorze. Już pięć lat temu,
po naszej interwencji, starostwo powiatowe wydało zakaz używania na tym akwenie sprzętu pływającego z silnikami powyżej 50 cm sześć. I co? Zakaz sobie, a życie
sobie.

Swobodny dostęp

Wraz z przejęciem przez PZW Jeziora
Barlewickiego odżył też problem wałkowany dotychczas na przykładzie Jeziora
Kaniewo w Koniecwałdzie, czyli swobodnego dostępu wędkarzy do lustra wo-dy.
Wbrew ustawie o rybactwie śródlądowym, która gwarantuje członkom PZW
pas o szerokości 1,5 metra wokół każdego
akwenu, właściciel tartaku płoty i zasieki
z drutu kolczastego wpuścił aż do jeziora.
Podobnie ma się sprawa z nowym nabytkiem PZW, zwłaszcza od strony Barlewiczek i posesji sąsiadujących z Netto.
Zdaniem Wojciecha Cymerysa musimy
uzbroić się w cierpliwość. Trzy lata temu
starostwo powiatowe wystąpiło do RZGW
w Gdańsku o ponowne wytyczenie linii
brzegowej Jeziora Barlewickiego. Dopóki nie będziemy dysponować tym dokumentem, dopóty wszelkie nasze działania
w tym względzie będą się mijały z celem,
nie będą bowiem miały podstaw prawnych. Zarząd Okręgu PZW w Elblągu będzie te starania wspierał.
Stanisław Kowalski
sekretarz Koła PZW nr 9 w Sztumie
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Zmiany w świadczeniach opiekuńczych
Sejm uchwalił dwie ustawy skierowane do opiekunów osób niepełnosprawnych.
Jedna z nich dotyczy
opiekunów niepełnosprawnych dzieci. Rodzic, który
opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem w domu
otrzymuje 820 zł (620 zł plus
200 z programu rządowego). Posłowie znowelizowali
ustawę o świadczeniach rodzinnych, która podwyższa
świadczenia pielęgnacyjne
dla rodziców rezygnujących
z pracy zawodowej, by opiekować się niepełnosprawnymi dziećmi. Przewiduje
ona, że od maja świadczenie
wzrośnie do 1000 zł, od 2015
r. do 1200 zł, a od 2016 r. do
1300 zł netto.
Kolejną zmianą jest
w p ro wa d ze n i e n o w e g o
świadczenia. Sejm uchwalił
ustawę o ustaleniu i wypła-

cie zasiłków dla opiekunów,
realizującą wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa przywraca świadczenia
pielęgnacyjne odebrane
w ub. roku opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych. Na mocy nowych
przepisów otrzymają oni
zwrot odebranego wcześniej wsparcia. Przywrócone zostanie im prawo do
zasiłku w wysokości 520 zł
- tyle wynosiło świadczenie
pielęgnacyjne przed zakwestionowaną nowelizacją. Zasiłki będą wypłacone wraz
z ustawowymi odsetkami.
MGOPS zwraca uwagę,
że świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców i zasiłki dla
opiekunów dorosłych to nie
jedyne formy wsparcia rodzin

Pilotażowe wsparcie

Trzy wielodzietne rodziny z terenu miasta i gminy, borykające się z bezrobociem i problemami opiekuńczo-wychowawczymi, objęte zostały wsparciem w nowym projekcie.
Od stycznia na terenie
powiatu sztumskiego realizowany jest projekt pn.
„Schematom STOP! Wspólne
działania instytucji pomocy
społecznej i instytucji rynku
pracy – pilotaż!”. Jego celem
jest poprawa relacji w rodzinach, a przede wszystkim
dążenie do samodzielności
finansowej rodziców.
Jest to nowatorski projekt, który opiera się na doświadczeniach krajów Unii
Europejskiej w pracy z klientami pomocy społecznej. Polega na wykorzystaniu i połączeniu sił oraz doświadczenia
ośrodków pomocy społecznej
i urzędu pracy w wsparciu rodzin wielodzietnych, w których występuje bezrobocie
i problemy opiekuńczo-wychowawcze. Ważnym czynnikiem przy realizacji projektu
jest wsparcie bliższej i dalszej
rodziny, np. babci, dziad-

ka, cioci, a nawet sąsiadów
w opiece nad małymi dziećmi.
Rodziny podpisały kontrakty socjalne, które określają warunki współpracy:
zaproponowano w nich
podniesienie kwalifikacji dla
dorosłych członków rodzin
przez ukończenie kursów
zawodowych, uzupełnienie
wykształcenia i aktywne poszukiwanie pracy. Ważne jest
zorganizowanie dzieciom
wolnego czasu oraz pomoc
w nauce.
Liderem projektu jest
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, które
w partnerstwie z czterema
ośrodkami pomocy społecznej oraz Powiatowym Urzędem Pracy realizują założenia
pilotażu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ustawa przywraca świadczenia pielęgnacyjne opiekunom
dorosłych osób niepełnosprawnych.
osób z niepełnosprawnościa- wprowadza nowelizacja rozmi.
porządzenia Rady Ministrów.
Osoby, które otrzymywa- Roz p o r z ą d ze n i e we sz ł o
ły od gmin w styczniu, lutym w życie 17 marca. Zmiana
i marcu świadczenia pielęg- odbędzie się na podstawie
nacyjne, będą tego rodzaju decyzji przyznającej pomoc
pomoc otrzymywać z urzędu z rządowego programu wspartakże pomiędzy kwietniem cia osób uprawnionych do
a grudniem 2014 r. – zmiany świadczenia pielęgnacyjnego.

Wyjść z zaklętego kręgu
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie od
kwietnia do września realizuje zadanie pn. „Terapia rodzin
z problemem alkoholowym”.

Terapią zostały objęte 3 rodziny, wytypowane przez pracowników socjalnych MGOPS. Prowadzi ją 3 specjalistów
- asystent rodziny, psycholog oraz terapeuta ds. uzależnień.
Zadaniem specjalistów jest m.in. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa
domowego, w rozwiązywaniu problemów socjalnych; psychologicznych; wychowawczych z dziećmi. To także wsparcie przy
poszukiwaniu, a następnie podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej. Pomoc kierowana jest do dzieci, które uczestniczą w zajęciach psychoedukacyjnych. Dorosłym pomaga się
także w utrzymywaniu abstynencji; uczy się życia w trzeźwości.
Zadanie jest realizowane w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok
2014.
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SZTUMSKI BUDŻET OBYWATELSKI
Mieszkaniec ma pomysły
Rozpoczyna się nabór wniosków z propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego w 2015 r. Zachęcam wszystkich do
uczestniczenia w tej nowej na naszym gruncie inicjatywie.

Młodzież ma niesamowity potencjał i dlatego trzeba dać jej możliwość większego wpływu na to, co się dzieje wokół nas.
Zaproponowałem rad- lepiej żyło, a następnie w głosów. Trzeba się więc na- siebie w Wieloletnim Planie
ny m p o d j ę c i e u c h w a ł y głosowaniu dokonać wyboru wzajem mobilizować, prze- Inwestycyjnym. W naszym
o budżecie obywatelskim, tych, które samorząd powi- konywać, a później najważ- biuletynie, na stronach internetowych www.sztum.pl
aby w jeszcze większym stop- nien realizować.
niejsze - zagłosować.
będziemy informować obniu zwiększyć zainteresowaMASZ GŁOS,
CO MOŻNA
szernie o tych sprawach. Zanie mieszkańców sprawami
MASZ WYBÓR
SFINANSOWAĆ?
naszej małej ojczyzny, naszej
Mieszkańcy na różnych
Zgłaszać można takie chęcam do lektury.
MŁODZI Z POMYSŁAMI
społeczności. Widać wśród spotkaniach często zgłaszają projekty, które dotyczą zaBardzo nam zależy na akmieszkańców coraz większą różne ciekawe pomysły, ale dań i obowiązków gminy. To
aktywność, coraz większe za- one niejako „giną” wśród jest bardzo ważne, bo tak jak tywności młodych mieszkańangażowanie.
dużych inwestycji realizo- budżet domowy jest wyda- ców. Projekty mogą zgłaszać
Gdy rozejrzymy się wo- wanych przez gminę. Teraz wany na potrzeby rodziny, i brać udział w głosowaniu
kół siebie, to można zauwa- chcemy dać realną możli- tak budżet gminy tylko na to, wszyscy, którzy ukończyli 16
lat. Młodzi mają swoje zainżyć działalność wielu róż- wość wpływu na to, co robi co do zadań gminy należy.
nych stowarzyszeń, liderów samorząd, wydzielając w buMożna więc powiedzieć, teresowania, pola aktywnoróżnych środowisk, grup dżecie gminy konkretną kwo- że dzięki budżetowi obywa- ści wynikające z wieku, ale
połączonych wspólnymi pa- tę do dyspozycji mieszkań- telskiemu mieszkańcy lepiej też interesują się sprawasjami, zainteresowaniami. ców. W myśl zasady: masz poznają, co należy do obo- mi publicznymi. Chociażby
To jest już wielki kapitał spo- głos, masz wybór.
wiązków gminnego samo- przez działalność Młodzieżołeczny, ale chcemy go jeszWprowadzając budżet rządu, bo często zgłaszane wej Rady Gminy, biorą udział
cze wzmocnić i pomnożyć. obywatelski chcemy także są bardzo ważne potrzeby, w różnych debatach, spoW naszej społeczności drze- zwiększyć współpracę mię- różne problemy, oczekiwa- łecznych przedsięwzięciach,
mią jeszcze duże pokłady dzy mieszkańcami, różny- nia, ale nie mieszczą się one np. Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, lokalnych
społecznej energii, którą mi środowiskami, zacieśnić w zadaniach gminy.
warto wyzwolić.
społeczne więzi. Zgłoszony
Zgłaszane projekty mu- zbiórkach i akcjach charytaStąd wzięła się propo- wniosek musi mieć poparcie szą być zrealizowane w ciągu tywnych. Młodzież ma niesazycja budżetu obywatelskie- co najmniej 15 mieszkańców, jednego roku budżetowe- mowity potencjał i widzimy
go - sami mieszkańcy mogą ale później - spośród wie- go, więc nie będą to jakieś to na co dzień. Dlatego trzezgłaszać propozycje różnych lu zgłoszonych - wygrają te, duże przedsięwzięcia, bo ba dać jej możliwość więkprzedsięwzięć, aby nam się które otrzymają najwięcej te rezerwuje samorząd dla szego wpływu na to co się
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dzieje wokół nas.
ZAMIAST FUNDUSZU
SOŁECKIEGO
Na 2015 rok zarezerwuję
kwotę 600 tys. zł na budżet
obywatelski. Gmina została
podzielona na dwa okręgi,
w których będą zgłaszane oddzielne projekty i odbędzie
się oddzielne głosowanie
z pulą do wykorzystania po
300 tys. zł: Pierwszy okręg
tworzą miasto Sztum i sołectwo Czernin, drugi - pozostałe sołectwa.
W marcu podczas zebrań
wiejskich pytano, dlaczego
nie będzie funduszu sołeckiego dla każdego sołectwa.
Teraz będzie trudno przebić
się z pomysłami, bo konku-

rencja duża.
Ale to właśnie doświadczenia z realizacji funduszu
sołeckiego skłoniły samorząd
do przedstawienia budżetu
obywatelskiego. Na zebrania
wiejskie, gdzie decydowano
o wykorzystaniu funduszu
sołeckiego, przychodziło
bardzo mało mieszkańców.
Później często ta nieobecna
większość kwestionowała
dokonany wybór i w sołectwach narastały niesnaski.
Odwróćmy więc teraz
sytuację - jeżeli coś jest ważne dla twojego sołectwa, to
zgłoś projekt i przekonaj do
niego innych, a budżet obywatelski zapewni na to środki.

Dodam tylko, że na fundusze sołeckie przeznaczaliśmy do podziału razem
z Czerninem 200 tys. zł. Teraz mniejsze sołectwa, bez
Czernina, mają do dyspozycji
więcej, bo 300 tys. zł.
WAŻNY POMYSŁ, ALE…
Kluczem do sukcesu jest
więc dobry pomysł i mobilizacja mieszkańców przy
głosowaniu. A może receptą
jest współpraca między sołectwami i zgłoszenie wspólnego projektu?
Na spotkaniach, w których uczestniczyłem, pomysł
budżetu obywatelskiego
ogólnie się spodobał, choć
mieszkańcy mają też wiele
pytań i różne wątpliwości.

Odpowiadam więc niezmiennie: wprowadzimy ten
budżet, zbierzemy doświadczenia, wychwycimy słabości
i w następnych latach możemy korygować zasady.
Każdy mieszkaniec od 16
roku życia będzie miał jeden
głos i będzie mógł wybrać
do 5 projektów zgłoszonych
w jego okręgu.
Zachęcam wszystkich do
skorzystania z tych możliwości, bo wzmocni to społeczną
inicjatywę i wpływ na samorząd, słowem na to, co dzieje
się w naszej małej ojczyźnie.
Leszek Tabor, burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Nie taki wniosek straszny…
Od 28 kwietnia do 30 czerwca potrwa nabór wniosków z propozycjami zadań do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego w 2015 r. Jeśli mamy pomysł, zobaczmy, jaka jest ścieżka postępowania, by miał on szansę sfinansowania
i kto będzie służyć pomocą.
Aby przeprowadzić procedury budżetu obywatelskiego gmina Sztum została podzielona na 2 okręgi konsultacyjne:
Okręg nr 1 „Sztum i Czernin”, obejmujący miasto Sztum i sołectwo Czernin;
Okręg nr 2 „Obszary wiejskie”, obejmujący sołectwa: Barlewice, Biała Góra,
ul. Domańskiego, Gościszewo, Gronajny, Kępina, Koniecwałd, Koślinka, Nowa
Wieś, Piekło, Parowy, Pietrzwałd, Postolin, Sztumskie Pole, Sztumska Wieś, Uśnice, Zajezierze.
Kwota przeznaczona na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego
w roku 2015 wynosi łącznie 600 000 zł,
po 300 000 zł na każdy okręg.
CO MOŻNA ZGŁASZAĆ?
Zadaniem finansowanym z budżetu
obywatelskiego może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie
własne gminy, które jest możliwe do
realizacji w trakcie jednego roku budżetowego i które przyczyni się do poprawy
warunków życia i funkcjonowania mieszkańców gminy Sztum.
W szczególności: budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury
gminnej, lub działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym,
sportowym lub innym mającym na celu
podniesienie jakości życia mieszkańców.

Lista zadań własnych gminy oraz
wszystkie inne informacje dostępne są
na www.sztum.pl w zakładce Budżet
Obywatelski.
KTO MOŻE ZGŁASZAĆ?
Wniosek z propozycją zadania
do zrealizowania w ramach budżetu
obywatelskiego może zgłosić a także poprzeć każdy mieszkaniec miasta
i gminy Sztum, który najpóźniej w dniu
zgłoszenia wniosku ukończył 16 lat. Przy
czym każda uprawniona osoba może
zgłosić lub poprzeć tylko projekt z okręgu, w którym jest zameldowana, tzn. w
okręgu nr 1 lub w okręgu nr 2.
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
Sztum oraz jednostek organizacyjnych
gminy nie mogą zgłaszać ani udzielać poparcia dla wniosków o ujęcie zadania w
Budżecie Obywatelskim 2015.
CO WE WNIOSKU?
Formularz wniosku jest dostępny
w punkcie Informacja Urzędu Miasta
i Gminy w Sztumie oraz na www.sztum.
pl w zakładce Budżet Obywatelski 2015.
Wypełniając wniosek, należy:
a) zaznaczyć okręg, w którym jest się
zameldowanym
b) wskazać miejsce realizacji zadania, które może dotyczyć jedynie
terenów będących własnością lub
w dysponowaniu gminy (z wyłączeniem
m.in. terenów zamkniętych, własności

prywatnej, własności spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych
ze 100% tytułem prawnym do nieruchomości),
c) dokonać precyzyjnego opisu proponowanego zadania,
d) wskazać zakres tematyczny zadania,
e) podać szacunkowy koszt jego realizacji,
f) podać pełne dane identyfikujące
wnioskodawcę (imię, nazwisko, adres
zameldowania, PESEL oraz dodatkowo
adres e-mail i telefon kontaktowy),
g) podać pełne dane identyfikujące
15 osób popierających wniosek (imię,
nazwisko, adres zameldowania, PESEL).
Osoby popierające muszą mieć ukończone 16 lat i mogą popierać tylko zadania
dla okręgu, w którym są zameldowane.
GDZIE Z WNIOSKIEM?
Wypełnione wnioski należy dostarczyć:
osobiście do punktu Informacja
mieszczącego się na parterze Urzędu
Miasta i Gminy Sztum lub korespondencyjnie pod adres: Urząd Miasta i Gminy
Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
z dopiskiem „Projekt-Budżet Obywatelski”.
Wnioski będą przyjmowanie od 28
kwietnia do 30 czerwca 2014 r.
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Aby ułatwić mieszkańcom przygotowania wniosków o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim możliwe są konsultacje z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Sztum:

Mam problem
Nie wiem, jak wypełnić wniosek,
gdzie zdobędę potrzebne informacje?
W celu ułatwienia mieszkańcom
przygotowania wniosków o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim możliwe będą konsultacje ze wskazanymi
pracownikami Urzędu Miasta i Gminy
Sztum. Kontakty podaliśmy wyżej.
W przypadku trudności związanych z: ustaleniem miejsca realizacji
zadania (lokalizacji terenu), własności nieruchomości mieszkaniec może
skorzystać z geoportalu gminy Sztum
www.sztum.e-geoportal.pl lub uzyskać pomoc osobiście i telefonicznie
w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami
i Majątku. Gdy w grę wchodzi ustalenie szacunkowego kosztu realizacji
zadania mieszkaniec może skorzystać
z przykładowego cennika gminnego
zamieszczonego na www.sztum.pl
w zakładce Budżet Obywatelski lub
uzyskać pomoc osobiście i telefonicznie w Referacie Inwestycji i Rozwoju lub
w Referacie Gospodarki Komunalnej
i Spraw Obywatelskich.

Dobry, zły, do poprawki…
Wpływające do Urzędu Miasta i Gminy wnioski będą rejestrowane i na bieżąco
poddawane analizie formalno-prawnej i merytorycznej.
Analiza będzie dokonywana przez obywatelskiego, który dokona weryfikacji
odpowiednie referaty lub jednostki – wyników analizy wykonanej przez urzędw zależności od rodzaju zadania. Cho- ników i zarekomenduje burmistrzowi zadzi o sprawdzenie, czy proponowane dania, które będą brały udział w głosowazadanie jest zadaniem własnym gminy, niu.
Lista wszystkich zakwalifikowanych
czy jego realizacja jest możliwa w ciągu
jednego roku budżetowego, czy koszt projektów zostanie opublikowana na
został oszacowany właściwie, czy grunt, przełomie października i listopada 2014.
Głosowanie mieszkańców odbędzie
na którym planowane jest zadanie stanowi własności gminy oraz czy zadanie nie się na przełomie stycznia/lutego 2015.
jest sprzeczne z planami
gminy dla danego terenu. Analiza zadania będzie przeprowadzana na
formularzu Karty analizy
zadania.
Jeśli wniosek będzie
niekompletny lub będzie
wymagał korekty, urzędnicy będą się kontaktować z wnioskodawcą.
Wszystkie poprawnie
wypełnione wnioski oraz
wszystkie wnioski uzupełnione zostaną następnie
Można zgłaszać wnioski o charakterze prospołeczprzekazane na posiedzenym, np. piknik rodzinny…
nie Zespołu ds. budżetu
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Kuźnia laureatów

Po raz kolejny uczniowie sztumskiego gimnazjum mogą pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w konkursach przedmiotowych w skali województwa i kraju.
Tegoroczna grupa laureatów wojewódzkich konkursów
przedmiotowych, zwalniających z egzaminu gimnazjalnego, jest
imponująca. W Wojewódzkim Konkursie Biologicznym tytuł laureata otrzymali Michalina Chabowska, Michalina Nenczak, Marta Rakowska i Marek Zarański. Młodzież przygotowywała Anna
Zdziennicka. Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego
został drugoklasista Szymon Niewdana, pracujący pod kierunkiem Aldony Ruszkowskiej.
Równie liczna jest grupa finalistów konkursów kuratoryjnych. Wśród matematyków wyróżnił się Joshua Steiner, podopieczny Wioletty Konkol, w konkursie chemicznym - Patrycja
Rozwadowska, uczennica Ewy Adamskiej, w biologicznym - Artur Waniewski, uczeń Anny Zdziennickiej.

Historyczne pasje

Jak co roku dużą grupę laureatów stanowią uczestnicy
konkursów historycznych na różnych szczeblach, których pasją
historyczną zaraziła Eleonora Karzarnowicz. Finalistami Wojewódzkiego Konkursu Historycznego zostali Patrycja Rozwadowska i Mateusz Kuczyński.
W wojewódzkim konkursie „Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego w latach 1939-45” laureatami zostali pierwszoklasiści
Kajetan Rymer, Radosław Strymecki i Emanuel Okrój, natomiast
w olimpiadzie historycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1922-51” tytuł laureata uzyskał Bartosz Mielniczek.
W IV Wojewódzkim Konkursie im. Lecha Bądkowskiego
„Sierpień 1980”, którego finał odbywał się w historycznej Sali
BHP Stoczni Gdańskiej, Witold Głogowski został laureatem
II miejsca i zdobył wyróżnienie w kategorii dotyczącej działaniami opozycji. Julia Jankiewicz i Agata Sombrowska to finalistki.
W I Konkursie Tradycji i Kultury Szlacheckiej Grand Prix zdobyła
Łucja Budzowska, a wyróżnienie Damian Warda.

Laureaci konkursów ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.
Klara Omieczyńska została laureatką Diecezalnego Konkursu Wiedzy Religijnej.

Projekty międzynarodowe

Pierwszoklasistki Julia Peplińska i Łucja Budzowska odwiedzą w czerwcu Bergen w Norwegii, ponieważ są laureatkami
konkursów w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego pod hasłem „Szeksploracje kultury”. Zajęcia projektowe
w gimnazjum prowadzi Ludmiła Zdziennicka.
Radni Młodzieżowej Rady Gminy Sztum, uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, współpracują z Gdańskim
Stowarzyszenia Morena. W jej ramach uczennice: Agata Trafalska, Paulina Kowal i Nikola Lasota zostały wybrane do udziału
w wymianie międzynarodowej do Perugii we Włoszech. Projekt
prowadzi Halina Onasz.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu oraz umieszczeniu na stronie www.sztum.pl w zakładce Ogłoszenia i wykazy niżej wymienionych
wykazów:
1. Wykaz z dnia 04.04.2014 r. o sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 93/3 o pow. 250 m2 położonej w obrębie
Gościszewo opisanej w księdze wieczystej nr 1420 z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki
nr 94/3.
Podstawa sprzedaży: Uchwała Nr XV/104/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15.11.2007 r.
2. Wykaz z dnia 04. 04.2014 r. o sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 10/23 o pow. 104 m2 położonej
w Sztumie przy ul. Radosnej przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania działki nr 73 nr księgi wieczystej
GD2I/00006698/3
Podstawa sprzedaży: Uchwała Nr XXXIV/322/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2013 r.
3. Wykaz z dnia 10.04.2014 r. o sprzedaży na rzecz najemcy:
- Lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Reja nr 6 w Sztumie o pow. 28,50 m2 z udziałem 0,050 do działki nr 406/1
o pow. 325 m2 oddawanym w użytkowanie wieczyste, nr księgi wieczystej GD2I/00016011/7
- Część lokalu nr 2 w budynku przy ul. Mickiewicza 30 o pow. 22,84 m2 z przynależną piwnicą o pow. 22,06 m2
i udziałem 0,0943 części do działki nr 474 o pow. 341 m2 oddawanym w użytkowanie wieczyste, nr księgi wieczystej
GD2I/00015059/8
Podstawa sprzedaży: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIV/254/2009 z dnia 20 marca 2009 r.
Sprzedaż podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.
(t. j. z 2011 r. Dz. U. nr 177 poz. 1054 ze zm.)
Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1
i 2 ustawy z dnia 21. 08. 1997 roku o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od
dnia wywieszenia wykazu do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
Pełna treść wykazów do pobrania na stronie www.sztum.pl
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Edukacja i zabawa w zgodzie z naturą
29 marca odbyło się VIII Forum Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego. Organizatorem spotkania było Publiczne Przedszkole nr 1 w Sztumie.

W tegorocznym forum
wzięło udział 80 nauczycielek
przedszkoli z powiatu sztumskiego, malborskiego, kwidzyńskiego oraz ze Starego
Pola i Starogardu Gdańskiego. W spotkaniu uczestniczyli
także przedstawiciele władz
oświatowych, samorządowych
i rodziców.
Głównym celem przyświecającym organizowanym

forum nauczycieli wychowania przedszkolnego jest promowanie nowych ciekawych
metod i form pracy z dziećmi, mających wpływ na ich
wszechstronny rozwój oraz
integracja nauczycieli przedszkoli z najbliższego regionu.
Na każdym kolejnym forum
poruszana jest inna tematyka.
Hasło przewodnie tegorocznych warsztatów brzmiało:

„ Edukacja i zabawa w zgodzie z naturą”. Organizatorzy
pragnęli zwrócić uwagę na
dwa aspekty: naturę dziecka
i uwzględnienie jej w podejmowanych działaniach oraz
naturę jako otaczający nas
świat i możliwości wykorzystania ich w pracy z dzieckiem.
Zaproszeni z Warszawy,
Krynicy Górskiej i Gdyni profesjonaliści poprowadzili panele edukacyjne pod hasłami:
Mądrość z natury – nauka
w codzienności, pompowanie
wyobraźni (Michał Zawadka);
W świecie pszczół – program
autorski Aleksandra Rębacza;
Ruch, taniec i elementy peda-

gogiki cyrku a uważność dziecka - Małgorzata MiechowskaMalinowska.
Uczestnicy forum obejrzeli
również prezentację multimedialną ukazującą zadania realizowane przez Klub Ekoludków działający w Publicznym
Przedszkolu nr 1 w Sztumie.
Całą uroczystość uświetniły
występy przedszkolaków.
Organizatorów cieszy duże
zainteresowanie taką formą
spotkań, gdzie obok możliwości doskonalenia zawodowego
można po prostu porozmawiać z innymi nauczycielami,
doradzić się, wymienić doświadczeniami.

Wielkanocne warsztaty

W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi odbyły się warsztaty
rękodzieła artystycznego pt. „Wielkanoc na wsi”.

Kubuś pierwszy

Przedszkole Kubusia Puchatka zdobyło I miejsce w wojewódzkim finale konkursu „Mam 6 lat”.
Minister Edukacji Narodowej od roku 2011 organizuje konkurs „Mam 6 lat”. Jego celem jest promowanie i upowszechnienie najciekawszych inicjatyw podejmowanych
przez przedszkola i szkoły w celu zapewnienia dzieciom
sześcioletnim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej.
W tym roku szkolnym odbyła się III edycja w trzech kategoriach: „Przyjazne przejście z przedszkola do szkoły”, „Sześciolatek w przyjaznej szkole”, „Mam 6 lat i jestem aktywny”.
Publiczne Przedszkole nr 1 w Sztumie wzięło udział
w konkursie w kategorii „Przyjaźnie z przedszkola do szkoły” i przedstawiło w formie prezentacji multimedialnej codzienną pracę z 5-6 latkami oraz działania podejmowane
w ramach przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole.
Na tegoroczny konkurs wpłynęło 291 prac. W Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni-Redłowie odbyła się Pomorska
Gala III edycji konkursu. Przedszkole Kubusia Puchatka otrzymało pierwszą nagrodę i tym zostało finalistą etapu ogólnopolskiego.

Oddaj głos…

Przedszkole Kubusia Puchatka wysłało zdjęcie na ogólnopolski konkurs „Najpiękniejsze miejsce w twojej okolicy”, organizowany w ramach programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Do
końca maja trwa głosowanie poprzez oddanie głosu na stronie
internetowej programu (kliknięcie na zdjęcie i wpisanie podanego hasła - nie trzeba logować się).
Oto link: www.konkurs.przyjacielenatury.pl

Jedni wypiekali, a potem ozdabiali mazurki, inni krasili jajka lub wyplatali palmy.
- Do udziału w zajęciach
zaprosiliśmy dużych i małych,
starszych i młodszych, aby
wszyscy mogli się cieszyć radością i nadzieją święta odradzającego się życia – informuje Dariusz Szewczak, dyrektor
szkoły.
Wspólne spotkanie rozpoczęło się udziałem w rekolekcjach wielkopostnych, a następnie wszyscy zostali zaproszeni
do szkoły. Tam zostali podzieleni na grupy. Jedni wypiekali,
a potem ozdabiali mazurki, inni
krasili jajka, wyplatali palmy lub
pracowicie wycinali papierowe
ozdoby wielkanocne.

- Chcieliśmy podkreślić, że
Wielkanoc to wyjątkowy czas,
w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa
i świat przyrody splatają się
w jedno. Warto wtedy być
razem i zachowując religijny
i rodzinny charakter tych świąt,
wymieniać się doświadczeniami i uczyć się od siebie nawzajem.
Dziękujemy Sztumskiemu
Centrum Kultury za dofinansowanie naszych zajęć oraz
wszystkim uczestnikom za
wspólne spotkanie z tradycją
i kulturą oraz wesołą zabawę
– dodaje dyrektor Szewczak.
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Dwójka pod Zieloną Flagą
Szkoła Podstawowa nr 2 ubiega się o przyznanie certyfikatu „Zielonej Flagi”. Jest to międzynarodowy tytuł przyznawany
szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, podnoszącego świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży.
- Od 2000 roku organizujemy w klasach młodszych EKO–turniej, którego celem jest zwrócenie uwagi na konieczność
ochrony środowiska naturalnego, uświadomienie skutków niszczącego działania
człowieka, wskazanie korzyści płynących
z recyklingu oraz zachęcanie do zdrowego
i ekologicznego trybu życia – informuje
Grażyna Michalik, koordynator działań
proekologicznych kl.I-III.
W tym roku szkolnym 77 uczniów z kl.
II-VI uczestniczyło w VII już edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych
„Świetlik”, którego organizatorem jest
Uniwersytet Jagielloński. Konkurs pokazuje atrakcyjność świata przyrody i zachęca
do wykorzystywania zdobyczy nauki do
poszerzania wiedzy o świecie. Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia z biologii,
chemii, fizyki, astronomii, geografii oraz
ekologii.
- Tym bardziej rozpiera nas duma,
kiedy z roku na rok zwiększa się grupa uczestników tak trudnego konkursu
i przybywa laureatów osiągających najwyższe wyniki – dodaje Grażyna Michalik.
Powodem do radości okazał się udział
kl. II B w Ogólnopolskim Konkursie „Planeta Energii”. Uczniowie, pod kierunkiem
nauczyciela, poszerzali swoją wiedzę z zakresu działania urządzeń elektrycznych,
korzyści jakie daje nam energia elektryczna, sposobów oszczędzania energii,
bezpiecznego korzystania z urządzeń ale
również niebezpieczeństw, jakie mogą nas
spotkać podczas nieostrożnego obchodzenia się z prądem. Nauka nie poszła w las,
ponieważ uczniowie przenieśli nawyki
i wiedzę do swoich domów a nagrodą za
włożony wysiłek jest wyróżnienie klasy
w konkursie, zdobycie nagród dla klasy
oraz indywidualnych dla każdego ucznia
oraz zaproszenie uczestników na koszt organizatora do miasteczka „Planeta Energia” w maju do Braniewa.
- Od lat uczestniczymy w akcjach
i kampaniach ekologicznych – mówi Grażyna Michalik. - Zbiórka surowców wtórnych, korków, puszek aluminiowych,
elektrośmieci nie jest czymś nowym dla
naszych uczniów. Obserwujemy w ostatnich latach większą aktywność rodziców
i opiekunów dzieci w tych przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska. Akcja
„Podaruj gazecie jej siódme życie” na stałe wpisała się w działania proekologiczne.
Formą działań proekologicznych jest rów-

Edukacja ekologiczna zaczyna się już od najmłodszych klas.
nież przystąpienie do Ogólnopolskiego
Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez
elektrośmieci”, kierowanego do uczniów
kl. III. Jego celem jest szeroko rozumiana
edukacja w prawidłowym postępowaniu
ze zużytym sprzętem elektronicznym, bateriami, żarówkami energooszczędnymi,
itp.
W obecnym roku szkolnym „dwójka”
wystąpiła o nadanie certyfikatu „Zielonej

Flagi”. Jest to międzynarodowy tytuł przyznawany szkołom w ramach Programu
Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad
15.000 szkół z 53 krajów Europy a także
Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Program polega na podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej
poprzez działania na rzecz efektywnego
wykorzystania energii i surowców wtórnych.

Zgodnie z tradycją, czyli z marzanną
i gaikiem, uczniowie Szkoły Podstawowej
w Nowej Wsi świętowali nadejście wiosny. Za to następnego dnia wyruszyli na
rajd pieszy do Borowego Młyna, podczas
którego poszukiwali znaków budzącej się
z zimowego snu przyrody. Pobrali materiał z wody do obserwacji i badań mikro-

skopowych oraz fotografowali. Obejrzeli
też prezentację „Odgłosy w wodzie” oraz
- we współpracy z klubem Gaja i panią
Natalią Kniaź-Kubacką, doktorantką wydziału oceanografii UG - realizowali program ,,Zaadoptuj rzekę ”.
Uwieńczeniem tego dnia było wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek.

Zaadoptuj rzekę wiosną

Aparaty fotograficzne poszły w ruch…
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Mury fosy odkrywane na nowo
Kończą się prace przy odnowieniu murów średniowiecznej fosy miejskiej. Powstaje też teren rekreacyjny.

