Program 500+
Co od 1 kwietnia przygotowuje MGOPS w celu sprawnej obsługi wniosków naszych mieszkańców o „500
zł”? Odpowiadamy także na
najczęściej zadawane pytania, dotyczące Programu
500+.
Str. 8-9
Co z inwestycjami?
Na jakim etapie są inwestycje: stworzenia nowoczesnej biblioteki multimedialnej, dokończenie ścieżki
pieszo-rowerowej wokół jeziora, drugi etap modernizacji stadionu miejskiego,
przebudowa ulic za gimnazjum: Radosna, Kwiatowa,
Ogrodowa, Wiejska, Zacisze, program modernizacji
dróg wiejskich płytami jumbo.
Str. 3, 5
Trzy rocznice
O przypadających w tym
roku rocznicach: 800. parafii
św. Michała Archanioła
w Postolinie, 600. parafii
św. Anny oraz założenia
miasta Sztum rozmawiamy
z historykiem Andrzejem
Lubińskim.
Str. 6-7
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Kronika miasta i gminy

INAUGURACJA
600-LECIA
SZTUMU. 22 stycznia burmistrz Sztumu oraz przewodniczący Rady Miejskiej
zaprosili do Kino-Teatru na
tradycyjne Spotkanie No-

woroczne, będące zarazem
inauguracją 600- lat Sztumu. Na uroczystość przybyli
przedstawiciele władz państwowych i lokalnych środowisk samorządowych, bi-

znesu, służb mundurowych,
duchowieństwa,
oświaty,
sportu i kultury. Spotkanie
rozpoczęło się od emisji filmu
prezentującego najważniejsze wydarzenia, które miały

miejsce na Ziemi Sztumskiej
w 2015 roku.
W swoim wystąpieniu burmistrz Leszek Tabor podsumował ubiegły rok i przedstawił najbliższe najważniejsze
plany samorządu. Następnie
z przewodniczącym Rady
Miejskiej wręczył sztumskim
radnym albumy z fotografiami Sztumu, w podziękowaniu
za dotychczasową współpracę na rzecz mieszkańców.
Nie zabrakło również życzeń
dla mieszkańców od zaproszonych gości - senatora
Leszka Czarnobaja oraz wiceprzewodniczącego Sejmiku
Województwa Pomorskiego
Józefa Sarnowskiego. Część
artystyczną wypełnił koncert
Tadeusza Woźniaka, kompozytora m. in. „Zegarmistrza
światła” i jego syna Piotra.
Publiczność podziękowała artystom długimi brawami, bo
była to wyborna muzyczna
uczta.

EMERITUS ZNACZY ZASŁUŻONY. Teresa Wasielewska, kojarzona z Urzędem Miasta i Gminy „od zawsze” (pracę w administracji samorządowej rozpoczęła w 1983 roku) odeszła na
emeryturę. Przeszła prawie wszystkie szczeble urzędnicze w
magistracie: na początku zajmowała się ewidencją ludności,
do 1988 r. była kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej, następnie kierownikiem Referatu Gospodarki Nieruchomościami, a ostatnio Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych. Pożegnaliśmy ją, życząc przede wszystkim zdrowia, bo
czas na realizację swoich największych pasji będzie wreszcie
miała…
Raz jeszcze dziękujemy za te wspólne lata!
PODZIĘKOWANIA DLA SPÓŁDZIELCÓW. Arkadiusz Nowicki, prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej w Sztumie,
otrzymał podczas sesji Rady
Miejskiej podziękowania od
burmistrza Leszka Tabora i
przewodniczącego rady Czesława Oleksiaka za realizację
kompleksowego
programu
termomodernizacji
budynków spółdzielczych. Dzięki

temu nie tylko poprawił się
ich stan techniczny i komfort
mieszkań, ale wypłynęło to
bardzo korzystnie na estetykę całego miasta. Podziękowano również za współpracę przy modernizacji terenu
wraz z parkingiem przy Urzędzie Miasta i Gminy.

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39, Tel. 55 6040 6383, e-mail: biuletyn@sztum.pl,
wersja elektroniczna dostępna na www.sztum.pl.
Druk i łamanie: Drukarnia Adprint Poligrafia, ul. Żeromskiego 12b, 82-400 Sztum
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Od dróg wiejskich po multimedialną bibliotekę
Patrząc
na
różne
sztumskie inwestycje,
oswoiliśmy się z widokiem tabliczek z napisem „Dofinansowano ze
środków…”. - Czasem
spotykam się z opiniami, że pozyskiwanie
pieniędzy unijnych to
przysłowiowa
bułka
z masłem - stwierdził
kilka miesięcy temu w
wywiadzie
burmistrz
Leszek Tabor. - Nie
jest łatwo przygotować dobre projekty, bo
tylko takie mają szansę na dofinansowanie.
Konkurencja jest bardzo duża, środki są zaś
mocno ograniczone.
O dofinansowanie jakich
projektów stara się dziś
sztumski samorząd?
Biblioteka
multimedialna
W ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa Sztumskie Centrum
Kultury we współpracy z
Urzędem Miasta i Gminy
złożyło wniosek o dofinansowanie projektu Biblioteka
Publiczna jako Forum Integracji Miejskiej Kwadro.
Nowoczesna
biblioteka
multimedialna, a zarazem
centrum integracji społeczności lokalnej, ma powstać
w budynku dawnego Kwadro, przy ul. Nowowiejskiego. Całkowity koszt
inwestycji to ponad 4 mln
887 tys. zł, i obejmuje niezbędne prace rozbiórkowe
(stropodachy, części stropów, schodów i ścian), budowę nowych elementów
konstrukcyjno-architektonicznych (ściany, stropy,
schody, dachy, antresola
nad projektowaną salą biblioteczną), montaż windy,
ocieplenie budynku, prace
instalacyjne i wykończeniowe oraz wyposażenie budynku i zagospodarowanie

przyległego terenu. Wnioskujemy o kwotę w wysokości 2 mln zł, czyli maksymalną w tym programie.
Projekt przeszedł pozytywnie pierwszy formalny
etap weryfikacji.
Ścieżka wokół Jeziora
Sztumskiego
Miasto i Gmina Sztum,
wspólnie z pozostałymi
partnerami
Miejskiego
Obszaru
Funkcjonalnego
Malbork-Sztum złożyło dwa
wnioski o dofinansowanie
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego:
„Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF
Malbork- Sztum” i „Poprawa
efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie
Powiśla i Żuław (wraz z
działaniami informacyjno-edukacyjnymi)”.
Zakres
przedsięwzięcia
przy Jeziorze Sztumskim
obejmuje: budowę ścieżki
pieszo-rowerowej o długości ok. 2,3 km, wymianę nawierzchni ścieżki o długości
113 mb, budowę slipu, wykonanie oświetlenia ścieżki, ustawienie tablic przyrodniczych, montaż gier
edukacyjnych i elementów
małej architektury (ławki,
kosze, stojaki na rowery),
montaż budek dla ptaków,
czatowni, platformy dla bociana białego, nasadzenia
drzew i krzewów.
Wartość projektu to nieco ponad 3 mln 67 tys. zł,
wnioskowane
dofinansowanie - ok. 2 mln 564 tys.
134 zł.
Termomodernizacja
budynków
W ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej
w
obiektach
użyteczności publicznej…”
jest zaplanowana termo-

modernizacja 13 budynków
(Szkoła Podstawowa nr 2 w
Sztumie (3 budynki), Szkoła Podstawowa w Nowej
Wsi (3 budynki), Przedszkole w Gościszewie, OSP
w Postolinie, Urząd Miasta i
Gminy w Sztumie, Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie,
Gimnazjum nr 1 w Sztumie,
Zespół Szkół w Czerninie
oraz Sztumskie Centrum
Kultury).
Zakres prac został dostosowany do potrzeb każdego
z budynków i obejmować
będzie przede wszystkim:
docieplenie ścian i stropów,
wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej,
modernizację
instalacji c.o., wymianę
oświetlenia na energooszczędne typu LED, montaż
paneli fotowoltaicznych (z
wyjątkiem budynku OSP w
Postolinie).
Wartość naszej części
projektu 7 mln 182 tys. 393
zł, dofinansowanie dla Miasta i Gminy Sztum 4 mln
503 tys. 987 zł.
Kanalizacja deszczowa
W ramach partnerstwa
MOF w tym roku planowane jest przygotowanie i
złożenie jeszcze trzech dużych wniosków. Wspólnie z
Miastem Malbork i Gminą
Malbork, przygotowany zostanie projekt pn. „Budowa
kolektora deszczowego z
systemem
podczyszczającym i retencjonującym
wody opadowe.” Na terenie
Sztumu przewiduje się rozbudowę i modernizację kanalizacji deszczowej wraz
z budową zbiornika retencyjnego dla zlewni obejmującej obszar przy Rondzie
pod Dębami. Planowany
wstępny koszt inwestycji to
ok. 2 mln 750 tys. zł.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do
85% kosztów kwalifikowanych.

Ulice z lampami LED
Zaplanowane przedsięwzięcie „Poprawa efektywności
energetycznej
na terenie MOF Malbork-Sztum (oświetlenie uliczne)” obejmuje modernizację oświetlenia ulicznego z
wykorzystaniem technologii
LED – łącznie ok. 3000 szt.
punktów świetlnych.
Miasto i Gmina Sztum jest
liderem tego projektu, natomiast partnerami Miasto
Malbork oraz Gmina Stare
Pole. Szacunkowa wartość
sztumskiej części projektu
to 3 mln 450 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85 proc. kosztów
kwalifikowanych.
Trasa rowerowa wzdłuż
Wisły
Miasto i Gmina Sztum
uczestniczy również w projekcie „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana
Trasa Rowerowa R-9”. W ramach tego projektu zostanie
m.in. utworzona trasa rowerowa biegnąca wzdłuż Wisły.
Projekt będzie realizowany
w partnerstwie z gminami:
Miłoradz, Ryjewo, Kwidzyn i
Sadlinki.
Drogi wiejskie
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020, Działanie
„Budowa lub modernizacja
dróg lokalnych” zaplanowano złożenie dwóch wniosków
o dofinansowanie. Pierwszy wniosek dotyczył będzie
przebudowy drogi przy Pomorskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej, drugi - zmiany
nawierzchni dróg gminnych ,
łączących miejscowości Kępina i Koniecwałd. Planowany
koszt obu zadań to 1 412 593
zł w tym wnioskowana kwota
dofinansowania to 898 832
zł.
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Usuwanie azbestu

Pracujemy dla mieszkańców

Informujemy, że istnieje
możliwość ubiegania się o
uzyskanie dotacji na zadanie
związane z unieszkodliwieniem azbestu.
W kwietniu Gmina złoży do
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wniosek o udzielenie
dotacji na realizację zadania pod nazwą: „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sztum – edycja 2016”.
Według założeń regulaminu
konkursu ogłoszonego przez
WFOŚiGW dotacją mogą
zostać objęte zadania polegające na demontażu, zabezpieczeniu, transporcie i
unieszkodliwieniu wyrobów
zawierających azbest. Wysokość dotacji określono do
85 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych.
Więcej informacji: www.
sztum.pl oraz w Referacie
Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa (pok. 56 ochrona środowiska).

W związku z ulotkami rozpowszechnianymi wśród
mieszkańców przez radnych Obywatelskiego Porozumienia Samorządowe
Powiśle (tj. Leszka Sarnowskiego, Adama Poćwiardowskiego,
Sylwię
Monkielewicz, Annę Serocką, Adama Kaszubskiego,
Adama Krupę, Tomasza
Litwina i Piotra Ostrowskiego), podważającymi
wiarygodność urzędników
w realizacji zadań wyznaczonych przez burmistrza,
w imieniu pracowników
samorządowych
Urzędu
Miasta i Gminy Sztum i
jednostek organizacyjnych
gminy apeluję do tych radnych, żeby nie wykorzystywali urzędników do realizacji swoich politycznych
celów i umożliwili nam
dalsze spokojne, rzetelne
i efektywne realizowanie
przypisanych zadań.

5

Podczas grudniowej sesji
Rady Miejskiej przyjęto
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sztum do 2020 roku”.
Jego nadrzędnym celem
jest ograniczenie emisji
dwutlenku węgla na terenie gminy o przynajmniej
20 proc. w porównaniu do
danych z 2008 r., będącego jednocześnie rokiem
bazowym. Ponadto plan
określa działania krótko- i
długoterminowe, których
celem jest poprawienie

Tyle edycji dofinansowań przeprowadzono
w gminie

165

ton

Tyle azbestu unieszkodliwiono ze wsparciem
gminy

44
tylu beneficjentów
skorzystało z dotacji

Podstawowymi obowiązkami urzędników samorządowych, którzy wspierają
burmistrza w wykonywaniu jego zadań, jest dbałość o wykonywanie zadań
publicznych
nałożonych
na samorząd oraz należyta
obsługa mieszkańców.
Burmistrz zbudował zespół
pracowników bardzo zaangażowanych i oddanych
pracy mimo coraz liczniejszych i trudniejszych
zadań nakładanych przez
państwo na samorząd.
Nasz samorząd zawsze cechowały otwartość, energia i dążenie do realizacji
ambitnych zadań, a przede wszystkim olbrzymie
zaangażowanie pracowników w osiąganie wytyczonych celów. Dowodem na
to są chociażby przyznane
sztumskiemu samorządowi w 2015 r. nagrody i wyróżnienia w uznaniu me-

rytorycznej pracy władz
samorządowych i urzędników.
Te przymioty nieustannie
wyróżniają pracowników
samorządu naszej gminy.
Pracujemy dla mieszkańców, ich aprobata dodaje
nam energii, słowa szczerej i konstruktywnej krytyki mobilizują do jeszcze
cięższej pracy.
Żadne wydarzenia nie miały i nie będą mają wpływu na jakość i sprawność
działania instytucji realizujących zadania określone przez burmistrza dla
wspólnego dobra mieszkańców Miasta i Gminy
Sztum.
Daria Mietlewska-Dura
sekretarz Miasta i Gminy
Sztum

Tony dwutlenku węgla nad miastem
efektywności energetycznej, zmniejszenie udziału
konwencjonalnych
źródeł energii, a także optymalizacja wykorzystania energii i stosowanie
jej odnawialnych źródeł.
Przyjęcie
tego
planu
umożliwi także skuteczniejsze
pozyskiwanie
środków
pozabudżetowych na realizację zadań
pro energetycznych oraz
zmniejszających tzw. niską emisję.
Obecnie trwają prace

nad opracowaniem programów umożliwiającym
mieszkańcom pozyskanie
dofinansowanie na zadania polegające na m.in.
termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła czy
montaż instalacji fotowoltaicznych.
Wkrótce
przedstawimy
na ten temat więcej informacji.

Czy wiesz, że…

Niska emisja

Emisja dwutlenku węgla w gminie Sztum w
roku 2008: budynki, urządzenia komunalne - 4206 ton; budynki mieszkalne - 30 014
ton; oświetlenie - 201 ton; transport publiczny - 597 ton; transport prywatny - 16
502 ton.

To emisja produktów spalania paliw stałych,
ciekłych i gazowych do atmosfery ze źródeł
emisji znajdujących się na wysokości nie
większej niż 40 m.
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Gminny przegląd inwestycyjny
Drogi gruntowe z płytami jumbo, Park Miejski,
stadion, dokumentacja na
kanalizację,
rozbudowa
ścieżki pieszo-rowerowej
wokół Jeziora Sztumskiego…
Przed nami trzecia edycja
remontów gminnych dróg
gruntowych. W tym roku modernizacja dotyczyć będzie
odcinków o łącznej długości
ok. 8,4 km. Przypomnijmy, że
program ten zakłada utwardzenie nawierzchni za pomocą
wielootworowych betonowych
płyt typu jumbo. Po wielu konsultacjach, biorąc pod uwagę
obiektywne czynniki, takie jak
m.in. ilość domostw przy drodze, obecny jej stan, nakłady
finansowe ponoszone corocznie na naprawę - wytypowano
następujące odcinki dróg na terenie miejscowości: Nowa Wieś
- 360 metrów bieżących, Biała
Góra - 580, Koślinka - 2200,
Gościszewo - 370, Parpary 1300, Postolin - 630, Kępina
- 410, Barlewice - 130, Piekło
- 590, Gronajny - 1350, Sztumska Wieś - 550. Wszystkie
zostały pozytywnie zaakceptowane przez zainteresowane
władze sołeckie. Trwają związane w wykonaniem dokumentacji
techniczno-budowlanej
dla poszczególnych odcinków.
Terenów wiejskich dotyczy

Kilka lat eksploatacji a drogi gminne z płytami jumbo mają się dobrze.

także następna informacja.
Gmina zleciła wykonywanie
dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla obszaru
Zajezierza, Sztumskiej Wsi, Nowej Wsi.
Kontynuowany jest także program drogowy w osiedlu za
gimnazjum. Trzeci jego etap
to przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Radosna,
Kwiatowa, Ogrodowa, Wiejska,
Zacisze. Planowany termin realizacji - do 31 października.
Ta inwestycja znalazła się na
liście rezerwowej programu
rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata
2016-2019.
Na kolejny etap modernizacji stadionu miejskiego gmina
uzyskała dofinansowanie 1
mln 300 tys. zł z Ministerstwo
Sportu i Turystyki (ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). Po budynku szatni i

trybunach zostanie wybudowany stadion służący piłkarzom i
lekkoatletom. Miasto i Gmina
ogłosiła przetarg na roboty budowlane.
W lutym w Parku Miejskim
rozpoczęły się prace modernizacyjne. Nie będą one jednak
w takim zakresie, jak to pierwotnie planowano. Powód?
Starania samorządu o pozyskanie środków na gruntowną rewitalizację tego kompleksu nie
odniosły na razie skutku. Dlatego robi się tyle, ile pieniędzy w
kasie miejskiej.
Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora
Sztumskiego. Ubiegamy się o
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020. W przypadku
nieuzyskania to zadanie - zgodnie z zapowiedzią burmistrza z własnych środków gminnych
jeszcze w tym roku.

2016 r. od dnia 16 lutego na
terenie wszystkich parkingów
ogólnodostępnych należących

do Urzędu Miasta i Gminy Sztum
obowiązuje regulamin określający zasady z ich korzystania. Na
terenach parkingów zabrania się
m.in. wystawiania samochodów
na sprzedaż, prowadzenia handlu, parkowania przyczepek, lawet z ogłoszeniami i reklamami.
Szczegółowe określenie zasad
korzystania z parkingów ma na
celu bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych miejsc
parkingowych oraz zapewnienie
odpowiedniej rotacji pojazdów.
Więcej informacji: Straż Miejska
w Sztumie, tel. 55-640-63-41.

Parkingi miejskie z regulaminem

Zgodnie z przyjętą przez Radę
Miejską w Sztumie uchwałą nr
XVIII.141.2016 z 27 stycznia

Zostań rodziną
wspierającą
MGPS poszukuje rodzin,
które zechcą włączyć się
do współpracy na rzecz
rodzin borykających się z
problemami wychowawczymi. Chodzi o dzielenie się
doświadczeniami i dobrymi
praktykami z osobami, które
znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i mają problemy z opieką nad dziećmi.
Zgodnie z ustawą z dnia 9
czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej funkcję rodziny wspierającej może pełnić
rodzina z szeroko rozumianego otoczenia dziecka.
Poszukujemy rodzin, które
chciałyby podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem
i których optymizm może
pomóc innym w znalezieniu
rozwiązań trudnych sytuacji.
Osoby chętne do pełnienia
funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją
kandydaturę do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sztumie. Po
uzyskaniu pozytywnej opinii
dyrektora MGOPS z rodziną
wspierającą zostanie podpisana umowa, na podstawie
której uzyska ona prawo do
zwrotu kosztów związanych
z udzielaniem wsparcia.
„Praca rodzin wspierających
to pewnego rodzaju misja jest to praca wolontarystyczna, której efektem będzie
wzmocnienie rodzin znajdujących się na życiowym
zakręcie w pełnieniu funkcji
rodzicielskiej, co pomoże
uchronić je w przyszłości
przed narastaniem problemów, a w rezultacie umieszczeniem dzieci w placówce
opiekuńczo-wychowawczej”.
Więcej informacji pod nr tel.
55 640 55 63, 55 640 63 33
oraz w siedzibie MGOPS, pokój nr 6..
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Początki toną w mroku tajemnic
O przypadających w tym roku rocznicach: 800. parafii św. Michała Archanioła w Postolinie, 600. parafii św.
Anny oraz założenia miasta Sztum rozmawiamy z historykiem Andrzejem Lubińskim, prezesem Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sztumskiej.
- Trwają przygotowania
do obchodów tych ważnych rocznic. Niedawno
ktoś mnie zapytał, jak to
jest, że w 2006 roku parafia postolińska z wsią
świętowały 770-lecie, a
w tym roku już 800-lecie. Jakiś błąd w rachunkach?
- Brałem udział w organizacji jubileuszu 770-lecia Postolina i zaraz postaram się
wyjaśnić to, chyba pozorne,
nieporozumienie. W 1936
roku w Postolinie uroczyście
obchodzono 700-lecie parafii. Pamiątką po tym wydarzeniu jest kamień stojący
do dziś przy plebanii, na
którym widnieją daty roczne: 1236-1936. Skąd wziął
się początkowy rok? Wynika
to z faktu, że przyjęto wówczas za początek funkcjonowania parafii wzmiankę
o jej pierwszym proboszczu
o imieniu Henryk. Dotyczyła
ona właśnie roku 1236. Ks.
profesor dr hab. Jan Wiśniewski, wybitny specjalista dziejów dawnej diecezji
pomezańskiej, już wówczas
zwracał uwagę, że parafia
postolińska została założona 20 lat wcześniej, w
1216 roku. Biskup misyjny
Chrystian, który miał swoją
siedzibę w Zantyrze (okolice Białej Góry) powołał
wówczas parafie w Starym
Targu, Żuławce i właśnie
Postolinie. Z najstarszej
wzmianki o proboszczu wiadomo, że do parafii należały: Mirowice, Mikołajki, Watkowice, Straszewo, Trzciano
i Sypanica. Nie bez przyczyny zatem pisano: Sztum
koło Postolina („Stumo circa
Postelin”).
- Jadąc do Postolina, widać górujący nad całą
okolicą kościół. Wtedy,
jako mieszkaniec Sztu-

W traktacie dzierzgońskim (1249 rok) Prusowie zostali zobowiązani do odbudowania kościoła w Postolinie.

mu, przypominam sobie,
że najpierw była parafia
w Postolinie, a dopiero
po 200 latach w Sztumie…
- W traktacie dzierzgońskim
(1249 rok) Prusowie zostali
zobowiązani do odbudowania kościoła w Postolinie.
Oczywiście mamy o tym dzisiejsze wyobrażenie, że była
to jakaś trwała budowla,
może z kamienia? Świątynia pochodzi w połowy XIV
wieku, ale wielokrotnie ją
odbudowywano i zmieniano.
Obecny kształt został mu
nadany w latach 1867-1869.
- Czy w historii postolińskiej parafii można znaleźć coś, co ją szczególnie wyróżnia?
- Powtórzę może ciekawą
uwagę poczynioną przez
doktora Jana Chłostę, historyka z Olsztyna. Otóż w
monografii o ks. Walentym
Barczewskim,
wspomniał,
że do Postolina w czasach
prusko-niemieckich byli kierowani księża głównie po
to, by doskonalić znajomość
języka polskiego, także literackiego. W przypadku
dalszego duszpasterzowa-

nia w parafiach o polskim
charakterze musieli dobrze
nim władać. Wikarymi w Postolinie byli, m. in. ks. Jan
Hanowski, czy wspomniany
ks. Barczewski. To postacie,
które potem dobrze zapisały
się w pamięci potomnych.
Dowodem, że mają swoje
ulice, Barczewski także w
Sztumie.
- Sztumska parafia św.
Anny i miasto Sztum są
równolatkami.
Można
spierać się o datę wystawienia wielkiego przywileju lokacyjnego: 21 czy
23 sierpnia 1416? Prof.
Marian Biskup, ks. prof.
Jan Wiśniewski podają
tę pierwszą…
- W pracy konserwatora zabytków Bernarda Schmidta, wydanej w 1909 roku,
czytamy, że wielki mistrz
krzyżacki Michał Kűchmeister wydał go w środę po
dniu św. Mateusza, apostoła i ewangelisty. Sztumianin
Tomasz Gorbacz ustalił, że
chodziło o 23 września.
- Pierwsza wzmianka o
sztumskim zamku krzyżackim pochodzi z 1335
roku, a przyjmuje się, że

budowano go od 1226
roku. Jego przedzamcze
stanowił folwark krzyżacki. To na jego terenie
lokowano miasto. Gdy
się bliżej przyjrzeć, było
jednym z najmłodszych
miast na terenie państwa
zakonnego. Jak mamy to
sobie tłumaczyć?
- Zdecydowana większość
miast zakonnych ma metrykę wcześniejszą, bo XIII-wieczną. Ale nie powinniśmy mieć, jako mieszkańcy,
z tego powodu kompleksów…
Badacze twierdzą, że założenie miasta Sztum wynikało
z nauk wyniesionych przez
Krzyżaków z wojny z Polską
i Litwą w latach 1409-1411.
Chodziło o stworzenie skuteczniejszej osłony dla Malborka. Może, co sugeruje dr
Adam Chęć, dodatkowo zdecydowały względy uczuciowe. Wielki mistrz Kűchmeister upodobał sobie Sztum
i traktował jako letnią rezydencję. I kolejna możliwość:
folwark zaczął pełnić funkcję
miejskie i przywilej je tylko
legalizował? W każdym razie
fortyfikacje (mury) dawnego
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Masz ciekawy pomysł na urodziny miasta?
Pomożemy…
Głównym organizatorem obchodów 600-lecia nadania Sztumowi praw miejskich jest - w imieniu samorządu - Sztumskie Centrum Kultury. Urodziny przypadają dokładnie 23 września, ale tradycyjnie obchodzimy je
trochę wcześniej - podczas Dni Ziemi Sztumskiej w pierwszej dekadzie września. Powód? Imprezy plenerowe
wymagają odpowiedniej pogody, a wówczas szanse na łaskawszą aurę są zdecydowanie większe.
Sztumskie Centrum Kultury
wzięło na siebie główny ciężar
zaplanowania i organizacji obchodów, ale to nie oznacza, że
nie ma już pola do aktywności
mieszkańców. Przeciwnie…
- 600-leciem staramy się zainteresować organizacje pozarządowe, działające na naszym terenie - informuje Ewa
Ruczyńska, kierownik Referatu
Rozwoju Lokalnego, do którego to zadań należy m.in.
promocja miasta i gminy. - W
lutym ogłosiliśmy nabór wniosków na działania związane z
rozwojem sportu, m.in. także
na imprezy z hasłem przewodnim 600 lat Sztumu. Już
wkrótce otwarty konkurs ofert
na ożywienie przestrzeni publicznej poprzez projekty artystyczne oraz kulturalno-edukacyjne, które tematycznie
wpisują się w nasze obchody.
Dodam też, że w ramach małych grantów, czy realizacji
zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej, mogą
uzyskać dofinansowanie czy
sfinansowanie ciekawe, oryginalne pomysły naszych mieszkańców, także te rocznicowe.
Czekamy na te propozycje!
Miasto i Gmina Sztum rozpoczęło prace związane z
600-leciem kilka lat temu. Od
2011 roku trwało przygotowanie historii Sztumu, obejmującej okres 1806-1945.
Jesienią 2014 roku publikacja
autorstwa profesorów: Józefa Borzyszkowskiego i Marka

Stażewskiego trafiła do czytelników i spotkała się z bardzo
dobrym przyjęciem nie tylko
miłośników regionu.
Pod koniec ubiegłego roku
ukazało się uaktualnione wydanie albumu „Czas odnaleziony – czas dodany. Sztum
wczoraj i dziś”.
Obie publikacje można zakupić
w Sztumskim Centrum Kultury.
W 2015r. wykonano namiot
promocyjny z hasłem przewodnim „600 lat - zapraszamy ”.
Miał swoją premierę w maju
podczas Pikniku z Iskrą a potem towarzyszył największym
imprezom miejskim.
- Przygotowaliśmy w poprzednim roku różnego rodzaju
gadżety promocyjne - dodaje
Ewa Ruczyńska. - Staraliśmy
się, aby były funkcjonalne i
praktyczne i kierowane do
różnych odbiorców - od dzieci
po dorosłych. Wykonano m.in.
balony z nadrukiem, kubki,
magnesy na lodówkę, ołówki,
piórniki dla dzieci, torby reklamowe, worki (plecaki) na
obuwie, długopisy, naklejki na
samochód (wewnętrzne oraz
zewnętrzne), podkładki pod
kubki, różnego rodzaju breloki. Jesienią ub. roku rozpoczęliśmy prace nad kalendarzem
imprez 2016, odbywających
się na terenie miasta i gminy
Sztum. W tej sprawie zwróciliśmy się do 34 organizacji
(instytucji publicznych, klubów
sportowych, stowarzyszeń).
Odpowiedziało 28 organizacji.

gospodarstwa krzyżackiego,
stały się umocnieniami nowo
założonego miasta.
- W ślad za miastem powstała parafia…
- Wydzielono ją z parafii postolińskiej. Otrzymała, tu
sięgnę do pracy ks. prof. Jana
Wiśniewskiego, dwie włóki
ziemi, 10 włók puszczy wolnej
od czynszu, a i też dziesięcinę
z 55 włók. Na zamku była kaplica, być może wierni z niej

korzystać zanim zbudowano
kościół.
- Dziejom parafii, których
nie można oderwać od
miasta, poświęcona zostanie sesja popularno-naukowa, zaplanowana 3
czerwca.
- Jesteśmy, jako Towarzystwo
Ziemi Sztumskiej wraz z parafią św. Anny, jej organizatorami, przy wydatnym wsparciu
Miasta i Gminy Sztum i Sztum-

Gadżety promocyjne przygotowano dla różnych grup wiekowych.

W tak stworzonym kalendarzu
znalazło się 149 propozycji.
Na pewno będzie ich jeszcze
więcej, bo nie wszystkie organizacje miały na tym etapie
ustalone terminy.
Całe
kalendarium
imprez
znajduje się na stronie www.
sztum.pl.
Ze względu na szczególny charakter postanowiliśmy w tym
roku wydać wersję papierową
kalendarza imprez, w formie
składanki/ulotki promocyjnej.
Planujemy też wysłać drogą
mailową list zapraszający na
obchody 600-lecia do gmin w
Polsce.
- Urodziny miasta nie mogą
obyć się bez gości, dlatego
też pracujemy nad projektem
pn. „600 lat Sztumu szansą na
spotkanie miast partnerskich”,
o którego wsparcie ubiegać
się będziemy z programu Europa dla Obywateli. Chcemy

zaprosić łącznie około 60 osób
z zaprzyjaźnionych gmin partnerskich - Kupiskis na Litwie,
Val de Reuil we Francji oraz
Ritterhude w Niemczech.
Warto również wspomnieć
o konkursie fotograficznym,
ogłoszonym w ubiegłym roku,
a związanym z obchodami
600-lecia: „Sztum i mieszkańcy Ziemi Sztumskiej - ich życie
codzienne, praca, czas wolny”. Prace przyjmowane będą
do 3 czerwca.
Mamy nadzieję, że konkurs
będzie cieszył się dużym zainteresowaniem. Przewidziane
są nagrody dla autorów najciekawszych prac oraz przygotowanie
okolicznościowej
wystawy.
- Nasz referat wspomaga działania głównego organizatora
600-lecia - Sztumskie Centrum
Kultury - dodaje Ewa Ruczyńska.

skiego Centrum Kultury. Jak
mówi ks. proboszcz Andrzej
Starczewski, organizujemy ją
„własnymi” siłami naukowymi,
czyli zaprosiliśmy z wykładami
historyków mocno związanych
z Ziemią Sztumską. Wystąpią
profesorowie: Jan Wiśniewski, Wojciech Zawadzki i Marek Karczewski. Nie zabraknie
doktorów: Wojciecha Szramowskiego, Adama Chęcia,
Radosława Biskupa, archiwist-

ki Danuty Thiel-Melerskiej.
Szkoda, że obowiązki służbowe nie pozwolą na udział wybitego historyka-mediewisty,
prof. dr hab. Wiesław Długokęckiego, mieszkającego w
Gościszewie.
Serdecznie zapraszam na sesję do Sztumskiego Centrum
Kultury. Dodam, że referaty mają ukazać się w formie
książkowej.
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Jak będzie realizowany Program 500+
w mieście i gminie Sztum

Co od 1 kwietnia przygotowujemy dla naszych
mieszkańców w celu sprawnej obsługi ich wniosków o „500 zł”?
Przyjmowaniem i realizacją wniosków rodzin „o
500 zł” zajmował się będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Sztumie (MGOPS) w swojej
siedzibie mieszczącej się w
budynku Urzędu Miasta i
Gminy, ul. Mickiewicza 39,
na parterze, w pokojach
numer 2, 3 i 13.
Dodatkowo w kwietniu
pracownicy ośrodka będą
pełnili dyżury w 10 punktach: na terenie miasta
(Szkoła Podstawowa nr 2,
Gimnazjum nr 1, Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka i Przedszkole
Niepubliczne Na Słonecznej Górce) oraz gminy (Zespół Szkół w Czerninie, Zespół Szkół w Gościszewie,
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, świetlice wiejskie
w Białej Górze i Postolinie
oraz Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach).

Przyjmą wniosek i
sprawdzą
Zaplanowano po 2 dyżury
pracowników ośrodka w
każdym z wymienionych
punktów w godz. 12:0015:00. Podczas pierwszego będą przekazywane
zainteresowanym mieszkańcom druki wniosków
oraz udzielane niezbędne
informacje dotyczące ich
wypełniania i zasad ubiegania się o świadczenie.
Podczas drugiego pracownicy zajmować się będą
przyjmowaniem wniosków
oraz sprawdzaniem ich poprawności i kompletności.
Szczegółowy
harmonogram dyżurów i obsługi w
tych miejscach zostanie
mieszkańcom
udostępniony w marcu poprzez
wywieszenie
stosownej
informacji w placówkach,
na stronach www.sztum.

pl, www.mgopssztum.pl,
facebooku Miasta i Gminy
Sztum oraz innych mediach.
Ponadto pracownicy socjalni ośrodka, codziennie
pracujący w środowiskach
rodzin
wspieranych
w
ramach systemu pomocy społecznej, otrzymają
druki wniosków o nowe
świadczenie
wychowawcze. Będą je przekazywać
zainteresowanym
rodzinom, służąc im pomocą
oraz wsparciem przy ich
wypełnianiu i kompletowaniu.
Wnioski także
w soboty
W celu sprawnej obsługi
mieszkańców MGOPS w
Sztumie w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, w pokojach 2 i
3, udostępni 6 stanowisk
pracy bezpośrednio przyjmujących wnioski rodziców oraz udzielających

niezbędnej pomocy i informacji zainteresowanym.
Od kwietnia Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
MGOPS,
bezpośrednio wdrażająca
Program 500+ w Sztumie,
pracować będzie w następujących dniach i godzinach:
od
poniedziałku
do
piątku - 7:30 - 17:00,
w soboty - 8:00 - 13:00.
W celu zapewnienia mieszkańcom komfortu oczekiwania na obsługę wydzielone zostanie na parterze
specjalne pomieszczenie
- poczekalnia - w sąsiedztwie stanowisk „obsługowych“ oraz udostępniona
toaleta z kącikiem dla matek małych dzieci wyposażonym w wygodny przewijak.
Wprowadzony
zostanie
elektroniczny system „kolejkowy“
umożliwiający
sprawną i uporządkowaną obsługę oczekujących
mieszkańców.
Druki wniosków o świadczenie
wychowawcze
zostaną
udostępnione
mieszkańcom
na
stronach: www.sztum.pl oraz
www.mgopssztum.pl, jak
również wyłożone w miejscach ogólnodostępnych
na terenie miasta i gminy,
w tym w instytucjach publicznych, tj. Urząd Miasta
i Gminy, MGOPS, szkoły,
przedszkola, ZUS, sąd,
Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, Sztumskie Centrum Kultury, banki i inne.
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500+ najczęściej zadawane pytania
- Kiedy składać wnioski?
- Od kwietnia 2016 r.;
jeżeli wniosek zostanie
złożony w okresie pierwszych 3 miesięcy realizacji programu (1 kwietnia
- 1 lipca 2016 r.) rodzice
otrzymają wyrównanie od
kwietnia br., jeśli później świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia
wniosku
- Jaka będzie wysokość
świadczenia?
- Świadczenie w wysokości 500 zł na drugie i
kolejne dziecko otrzyma
każda rodzina, bez względu na dochody; w przypadku rodzin z jednym
dzieckiem trzeba będzie
spełnić kryterium dochodowe - 800 zł na
osobę w rodzinie lub 1200
zł w przypadku dzieci z
niepełnosprawnością.
- Kto jest uprawniony?
- Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan
cywilny rodziców; otrzymają je zatem zarówno
rodziny, w których rodzice pozostają w związku
małżeńskim, jak i rodziny
niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych
związkach. W przypadku
rodziców rozwiedzionych
wsparcie
otrzyma
ten
rodzic, który faktycznie
sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Świadczenie
przysługiwać będzie matce, ojcu,
opiekunowi
prawnemu
lub faktycznemu dziecka do 18 roku życia; w
przypadku zbiegu prawa
do świadczenia rodziców,
opiekunów prawnych lub
faktycznych - zostanie
ono wypłacone tej osobie,
która faktycznie sprawuje
opiekę nad dzieckiem. Na
dziecko umieszczone w ro-

dzinnej pieczy zastępczej
(rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka) przysługiwał będzie dodatek
wychowawczy w takiej samej wysokości jak świadczenie wychowawcze, tj.
500 zł. Świadczenie będzie
wypłacane do ukończenia
przez dziecko 18 lat.
Gdy w rodzinie będzie
dwoje dzieci: jedno ukończy 18 lat, a drugie jest
młodsze, to świadczenie wychowawcze będzie
przysługiwało na to młodsze dziecko, jeśli zostanie
spełnione kryterium dochodowe.
- Świadczenie będzie
wliczane do dochodu
rodziny?
Nie w przypadku ubiegania się o świadczenia z
innych systemów wspierających rodzinę; w szczególności dotyczy to świadczeń: rodzinnych, pomocy
społecznej i funduszu alimentacyjnego.

- Czy będzie nadal ulga
podatkowa na dzieci?
- Tak.
- Gdzie składać wnioski?
- Wnioski będzie można
składać osobiście w urzędzie gminy lub ośrodku
pomocy społecznej. Również przez internet; trzeba
jednak posiadać tzw. profil zaufany lub bezpieczny
podpis elektroniczny.
- Kto musi udokumentować dochód?
Tylko rodzice ubiegający się o świadczenie na
pierwsze dziecko będą musieli dokumentować swoją
sytuację dochodową; jednak i w takim przypadku
najważniejsze dokumenty
dotyczące dochodu zostaną pozyskane przez gminę
samodzielnie.
Rodzice ubiegający się
wyłącznie o świadczenie
na drugie i każde następne dziecko będą musieli

w zasadzie złożyć tylko
wniosek.
- Na jaki okres będzie
przyznawane
świadczenie?
Na rok i co do zasady okres
świadczeniowy
będzie
trwał od 1 października do
30 września następnego
roku, a wnioski na kolejne
okresy będą przyjmowane
od sierpnia danego roku.
Dłuższy będzie jedynie
pierwszy okres - rozpocznie się 1 kwietnia br. i
trwać będzie do 30 września 2017 r. Dzięki temu
rodzice nie będą musieli
składać dwóch wniosków
w roku bieżącym, kiedy
wejdzie w życie program.
- Jak odbierać pieniądze? Czy mogę dostawać je na konto?
- Pieniądze będzie można
odebrać w kasie organu
wypłacającego, albo złożyć dyspozycję przelewu
na konto bankowe.

Szanowni Mieszkańcy!

Wszyscy mamy świadomość jak wielkie czeka nas zadanie. Jest to bowiem największy, jak dotąd, program ogólnopolski w obszarze wsparcia rodzin. Liczymy zatem na
Państwa zrozumienie i wsparcie oraz współpracę w sprawnym wdrożeniu Programu
500+ w Mieście i Gminie Sztum.
Informacje nt. programu będziemy na bieżąco zamieszczać na stronach: www.sztum.
pl oraz www.mgopssztum.pl. Zachęcamy również do bieżącego śledzenia informacji
zamieszczanych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.
mpips.gov.pl, gdzie w specjalnej zakładce „Rodzina 500+“ zamieszczane są aktualne
wiadomości oraz odpowiedzi na pytania w sprawie programu.
Wszelkich informacji o nowym świadczeniu „500 zł” oraz zasadach ubiegania się o
nie zainteresowanych mieszkańców Miasta i Gminy Sztum udzielają pracownicy Sekcji
Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MGOPS pod numerami telefonów: 55 640 63
51 lub 640 34 30. Możecie Państwo również kierować swoje pytania, wnioski i uwagi
na adres: sekretariat@mgopssztum.pl.
Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z MGOPS w Sztumie, a przede wszystkim do
skorzystania z Programu 500+. Daje on bowiem Państwa rodzinom realne finansowe
wsparcie, które z pewnością wpłynie na poprawę bytu i rozwoju Waszych rodzin. A to
jest i było zawsze również priorytetem władz samorządowych Miasta i Gminy Sztum.
Leszek Tabor, burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie
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Poznaliśmy zadania, które w wyniku głosowania wybrali mieszkańcy w ramach
sztumskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.
Będą to: remont nawierzchni odcinka drogi i parkingu na Osiedlu
Sierakowskich,
remont
części chodnika w ciągu
ulic: Sportowej, Okrężnej i Topolowej oraz
ustawienie pięciu zestawów do ćwiczeń fitness
przy klubie osiedlowym
w Czerninie (okręg nr 1)
oraz doposażenie placów
zabaw na terenie sołectwa Postolin, montaż
oświetlenia przy wiacie
przystankowej oraz wymiana bramek na boisku
sportowym w Postolinie i
siłownia napowietrzna w
Nowej Wsi.
Przypomnijmy, że do podziału było 200 tys. złotych, po 100 tys. zł dla
okręgu nr 1 (Sztum z
sołectwem Czernin) oraz
nr 2 (pozostałe sołectwa
gminy).
W sumie oddanych zostało 3401 kart. 2944
osób głosowało w sposób tradycyjny (karty
papierowe),
natomiast
457 oddało głosy przez
Internet.
Nieważnych
kart było 248. Główne
przyczyny
nieważności głosów to: podanie
błędnego numeru PESEL,
nieukończone 16 lat, niezamieszkiwanie w obwodzie głosowania.
Dziękujemy za wszystkie
oddane głosy.

Okręg nr 1 (Sztum i Czernin)

Pozostałe zadania
Remont chodnika przy ul. Reja 17A w Sztumie, 23 tys. zł, 162 głosy;
Remont drogi wjazdowej i chodnika do bloku nr 20 ul. Nowowiejskiego w Sztumie, 35
tys. zł, 154 głosy;
Opracowanie dokumentacji projektu i wybudowanie części chodnika dla pieszych i rowerzystów na ulicy Sportowej w Czerninie na Osiedlu Przyleśnym, 50 tys. zł, 128 głosów.
Okręg nr 2 (obszary wiejskie)

Pozostałe zadania
Budowa chodnika w Zajezierzu, 49 tys. zł, 420 głosów;
Budowa siłowni napowietrznej w pobliżu placu zabaw w Koniecwałdzie, 46 tys. zł, 262 głosy;
Centrum fitness w sołectwie Piekło, 27,5 tys. zł, 256 głosów;
Budowa placu zabaw dla dzieci w Sztumskiej Wsi, 50 tys. zł, 256 głosów;
Budowa parku do street workout w pobliżu placu zabaw w Koniecwałdzie, 47 tys. zł, 253 głosy;
Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Uśnicach, 50 tys. zł, 245 głosów;
Budowa w centrum wsi chodnika wraz z obrzeżami w Barlewicach, 40 tys. zł, 222 głosy
Utwardzenie drogi gruntowej płytami jumbo w Gościszewie, 30 tys. zł, 117 głosów;
Uatrakcyjnienie parku w Gościszewie, 45 tys. zł, 107 głosów;
Ustawienie kilku elementów fitpark przy boisku w Koślince, 39 tys. zł; 97 głosów;
Zainstalowanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Koślince, 50 tys. zł, 92 głosy;
Uporządkowanie i zagospodarowanie zbiornika przeciwpożarowego w Pietrzwałdzie,
50 tys. zł, 66 głosów;
Budowa placu zabaw w Węgrach, 50 tys. zł, 44 głosy;
Rozbudowa placu zabaw w Sztumskim Polu, 40 tys. zł, 40 głosów.
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Dziecięce bale w karnawale

W zabawach mikołajkowo-karnawałowych, przygotowanych przez Sztumskie Centrum Kultury
w poszczególnych sołectwach, wzięło udział 703 najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
Dzieci z Barlewic bawiły się w auli tamtejszego Zespołu Szkół. Atrakcją był świetny taneczny
występ uczennic z II i III klasy Szkoły Podstawowej z Czernina. Rada Sołecka zorganizowała
loterię fantową. Zebrane środki zostaną przeznaczone na kolejną imprezę.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
podaje do publicznej wiadomości wyciąg z
ogłoszenia o sprzedaży w drodze przetargu
nieograniczonego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej przemysłowej i usługowej:
nieruchomości położonej w Sztumie przy ul.
Kochanowskiego, składającej się z działki nr 279/200
o pow. 588 m2 zabudowanej budynkiem garażowo- magazynowym o pow. użytkowej 270,20 m2 oraz działki
niezabudowanej nr 279/203 o pow. 222 m2.
Nr
księgi
wieczystej
GD2I/00014470/8
i
GD2I/00018927/5.
Cena wywoławcza za nieruchomość: 108 650,00 zł
I przetarg przeprowadzony w dniu 07.01.2016 r. - zakończony wynikiem negatywnym.
Termin i miejsce II przetargu: dnia 24.03.2016 r. o godz.
10.00 w budynku Urzędu, sala nr 33.
Wadium w wysokości 10 870,00 zł netto należy wpłacić
na konto depozytowe Urzędu Miasta i Gminy w Banku
Spółdzielczym - nr 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040
w terminie do dnia 21.03.2016 r.
Podstawa sprzedaży: Uchwała Nr XII.90.2015 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 6.08.2015 r.
Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu
oraz na stronie www.sztum.pl w zakładce „Ogłoszenia
i wykazy”.
Szczegółowych informacji można uzyskać osobiście,
pok. 41-43, 52 lub pod nr tel. 55 640 63 62 (72) (79).

Podaruj na święta
W dniach 11-13 marca odbędzie się ogólnopolska
akcja „Wielkanocna Zbiórka Żywności”.
W naszym mieście będzie ona prowadzona przy
współudziale
wolontariuszy z Zespołu Szkół w
Sztumie oraz Gimnazjum
nr 1 w sklepach SOKÓŁ,
BIEDRONKA, LIDL, NETTO
oraz POLO MARKET.
Zbiórka
żywności
organizowana jest przez
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Sztumie przy współpracy z
Bankiem Żywności w Tczewie.
W imieniu najuboższych
mieszkańców organizatorzy zwracają się z apelem
do wszystkich ludzi dobrej
woli, aby robiąc zakupy w
tych dniach włączyli się w
akcję i udzielili wsparcia!

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
podaje do publicznej wiadomości wyciąg z
ogłoszenia o sprzedaży w drodze II przetargu
nieograniczonego budynków i prawa użytkowania wieczystego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności wczasowo- turystycznej:
Działki nr 654/3 o pow. 2930 m2 zabudowanej trzema budynkami o pow. użytkowej 946,80 m2, w których mieści się
Ośrodek Wczasowy RELAX.
Nr KW GD2M/00047190/5 Prawo użytkowania wieczystego
do 05.12.2089 r.
Nieruchomość położona w Krynicy Morskiej przy ul. Żeromskiego nr 2, powiat nowodworski województwo pomorskie.
Ośrodek położony w lesie sosnowym, w bliskiej odległości od
morza i plaży - około 120 m.
Cena wywoławcza: za budynki z wyposażeniem 1 510
000,00 zł,
za prawo użytkowania wieczystego działki 1 090 000,00 zł
I przetarg przeprowadzony w dniu 29.01.2016 r. zakończył
się wynikiem negatywnym.
Termin i miejsce II przetargu: 22.04.2016 r. o godz. 1100 w
budynku Urzędu, sala nr 33.
Wadium w wysokości: 260 000,00 zł należy wpłacić na konto
BS w Sztumie nr 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040 w terminie do dnia 19.04.2016 r. Podstawa sprzedaży: Uchwała
Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXII/152/2008 z 29.03.2008 r.
Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na
stronie www.sztum.pl w zakładce „Ogłoszenia i wykazy”.
Szczegółowych informacji można uzyskać osobiście, pok. 4143, 52 lub pod nr tel. 55 640 63 62 (72) (79).
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM
Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777)

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych
projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i
obszarów rewitalizacji w mieście Sztum
I. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszarów
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście
Sztum. Zakres konsultacji obejmuje wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji miasta
Sztum.
II. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy
rewitalizacji* uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji miasta Sztum.
III. Projekt ww. uchwały obejmuje następujące obszary:
1) obszar numer IV, tj. jednostka urbanistyczna o powierzchni 26,13 ha obejmująca następujące ulice miasta
Sztum: Kasprowicza, Kościuszki (część ulicy), Mickiewicza (część ulicy), Osiedle Nad Jeziorem, Reja, Sienkiewicza (część ulicy);
2) obszar numer V, tj. jednostka urbanistyczna o powierzchni 23,41 ha obejmująca następujące ulice miasta
Sztum: Chełmińska, Gdańska (część ulicy), Kochanowskiego (część ulicy), Lipowa, Mickiewicza (część ulicy),
Nowowiejskiego (część ulicy), Osiedle Parkowe, Sienkiewicza (część ulicy), Słowackiego;
3) obszar numer VI, tj. jednostka urbanistyczna o powierzchni 55,89 ha obejmująca następujące ulice miasta Sztum: Chopina, Gdańska (część ulicy), Kalkszteina,
Kochanowskiego (część ulicy), Koniecpolskiego, Konopnickiej (część ulicy), Kopernika, Królowej Jadwigi, Nowowiejskiego (część ulicy), Paderewskiego, Sienkiewicza
(część ulicy), Skłodowskiej, Spokojna, Stefana Czarnieckiego.
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Sztum przeprowadzone zostaną w okresie od dnia 11 marca 2016
r. do 10 kwietnia 2016 r.
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie
wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Sztum udostępniony będzie w ww.
terminie:
1) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Sztumie – MGOPS (pokój 11),
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum od poniedziałku do
piątku w godzinach 7:30 do 15:00;
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie: http://www.sztum.pl oraz http://bip.sztum.
pl;
3)
na
stronie
internetowej
MGOPS: http://
mgopssztum.pl.
W trakcie konsultacji społecznych zorganizowane zostaną: spotkanie otwarte - debata publiczna oraz warsztaty w następujących miejscach i terminach:

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych zostanie opublikowana niezwłocznie po ich zakończeniu na stronach internetowych: http://www.sztum.pl,
http://bip.sztum.pl oraz http://mgopssztum.pl.
Wnioski i uwagi dotyczące projektu uchwały należy składać
na piśmie do Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sztumie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej/instytucji/podmiotu i adresu,
oraz obszaru, którego dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2016 r.
Pisma należy kierować na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, ul.
Mickiewicza 39, 82-400 Sztum lub w postaci elektronicznej
na adres mailowy: sylwia.mackiewicz@sztum.pl.
Dodatkowo na stronie http://sztum.pl w zakładce
„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sztum” dostępny będzie formularz konsultacyjny dotyczący
projektu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Serdecznie zapraszamy do jego wypełnienia.
Sztum, 04.03.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
* Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające
nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy inni niż
wymienieni w pkt. 1; podmioty prowadzące lub zamierzające
prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze
gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe
i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich
jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty
inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
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Pierwsza inicjatywa lokalna

W ubiegłym roku wprowadzono w naszej gminie
inicjatywę lokalną i małe
granty, instrumenty, które
zapewniają lepsze warunki do realizacji inicjatyw
mieszkańców.
W połowie stycznia wpłynął
pierwszy wniosek o realizację
zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej. Przedsięwzięcie dotyczy modernizacji
placu zabaw w Sztumie. Wkładem własnym inicjatorów jest
praca przy przygotowaniu terenu pod urządzenia, wykonanie
prac porządkowo-estetycznych
i materiał niezbędny do przygotowania stref bezpieczeństwa wokół zabawek. Gmina
w ramach zadania sfinansuje
zakup trzech elementów zabawowych.
Wartość całego zadania wyniesie 5746 zł, z tego wartość

elementów zakupionych przez
gminę to 4022 zł. Termin zakończenia zadanie zaplanowano na przełom marca i kwietnia tego roku.
W przygotowaniu są kolejne
zadania publiczne planowane
do realizacji z inicjatywy lokalnej mieszkańców.
Przypomnijmy: z inicjatywy
lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne: budowa, rozbudowa, przebudowa
lub remont dróg, chodników,
ciągów pieszo-jezdnych, kanalizacji, sieci wodociągowej,
budynków oraz obiektów
architektury,
stanowiących
własność jednostek samorządu terytorialnego oraz małej
architektury, placów zabaw
i
terenów
rekreacyjnych,
oświetlenie uliczne, placów,
ulic i terenów; ochrona przyrody, w tym zieleni (ekologia i
ochrona zwierząt oraz ochrona

dziedzictwa przyrodniczego);
porządek i bezpieczeństwo
publiczne.
Wsparcie Gminy Sztum dla inicjatywy lokalnej może wynieść
maksymalnie 70 proc. wartości
zadania, nie przekracza kwoty 20 000 zł i polega przede
wszystkim na świadczeniach
rzeczowych.
Wnioskodawcą
może być grupa mieszkańców
miasta i gminy Sztum (minimum dwójka mieszkańców),
wniosek można złożyć również
za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. Wkład
inicjatora może polegać na
świadczeniu pracy społecznej,
na świadczeniach pieniężnych
lub rzeczowych. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły, wniosek rozpatrywany jest w terminie 45 dni.
Więcej informacji na stronie
www.sztum.pl, w zakładce organizacje pozarządowe.

Dzień Babci i Dzień Dziadka
to święta, w których wnuczkowie starają się szczególnie
podziękować swoim dziadkom za miłość, radę i pomoc.
Uczniowie Gimnazjum nr 1
pomyśleli również o babciach
i dziadkach, przebywających
w Zakładzie Opieki Leczniczej
w Sztumie. Aby uczcić te dni i
sprawić przyjemność pacjentom, młodzież przygotowała

spotkanie. Podczas odwiedzin
w ZOL-u zaprezentowała program muzyczny oraz wręczyła
własnoręcznie przygotowane,
kolorowe laurki. Młody duch,
radość i śpiew poruszyły serca
wszystkich, a nawet pojawiły
się łzy wzruszenia. Gimnazjalistów połączyła chęć niesienia
pomocy ludziom, którzy jej potrzebują, choć są dla nich nieznajomi. Każdy z uczniów jest

inny, zajmuje się, czym innym,
mają inne zainteresowania,
każdy ma swoją drogę życiową. Lecz połączyła ich wspólna idea: chęć pomagania. To
nie tylko oferowanie własnego
serca, to także poznawanie
siebie, swoich możliwości. Bo
przecież: „Jesteś tyle wart, ile
możesz dać drugiemu człowiekowi”.

Okazali serce babciom i dziadkom

Nakręć to, gimnazjalisto
W ramach kolejnego etapu
projektu WOLNY OD UZALEŻNIEŃ. STOP DOPALACZOM, objętego patronatem
burmistrza Miasta i Gminy
Leszka Tabora, realizowanego wspólnie z Placówką
Straży Granicznej w Elblągu
oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w
Elblągu, ogłoszono konkurs
na spot filmowy, pokazujący
zagrożenia związane z zażywaniem narkotyków i promu-

jący zdrowy tryb życia, wolny
od używek, w tym przede
wszystkim od narkotyków i
tzw. dopalaczy.
Konkurs
STOP
DOPALACZOM! WOLNY OD UZALEŻNIEŃ – NAKRĘĆ TO!!! ma na
celu przede wszystkim: promowanie życia bez nałogów,
promowanie mody na niezażywanie dopalaczy, kształtowanie świadomości na temat
niebezpieczeństw i zagrożeń
związanych z zażywaniem,

nadużywaniem i uzależnieniem od narkotyków i tzw.
dopalaczy.
Konkurs jest jednoetapowy i
otwarty dla wszystkich uczniów klas I-III gimnazjów w
Sztumie i Czerninie. Prace
konkursowe należy składać
osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty,
ul. Mickiewicza 39, pok. 46 do
dnia 15 kwietnia 2016 roku.
Regulamin konkursu na stronie www.sztum.pl.

Dzienny Ośrodek
Wsparcia
Miejsko-Gminny
Ośrodek
Pomocy Społecznej w lutym
ogłosił otwarty konkurs ofert
na prowadzenie ośrodka
wsparcia dla 10 osób (w wieku 60 lat+) z terenu naszego
miasta i gminy.
W dwóch poprzednich latach
Dzienny Ośrodek Wsparcia (DOW) znajdował się w
Czerninie. Jego prowadzenie
MGOPS powierzył Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”.
Na usługi kierowane do osób
starszych jest coraz większe
zapotrzebowanie.
DOW zapewnia seniorom
dzienny pobyt wraz z wyżywieniem (w przypadku osób
spełniających kryteria dochodowe jest ono bezpłatne),
lub bez posiłku; realizuje
zadania opiekuńczo-pielęgnacyjne, podawanie leków
stosownie do zleceń lekarskich, a także monitorowanie
stanu psychicznego i fizycznego oraz z zakresu „terapii
podtrzymującej” polegającej
na utrzymaniu uczestników
w dobrym samopoczuciu i
umożliwieniu swobodnej ekspresji, podejmowaniu czynności intelektualnych, zachęcaniu do regularnych ćwiczeń
fizycznych, itp.
Osoby zainteresowane pobytem w DOW mogą uzyskać
osobiście informacje w siedzibie MGOPS, ul. Mickiewicza 39, pok. nr 5 i 6 lub, lub
telefonicznie pod nr tel. 55640-63-32 i 55-640-63-33.
Nie przegap
Terminy wnoszenia opłat z
tytułu rocznych czynszów
dzierżawnych i najmu: do
15 marca - za grunty przeznaczone na ogródki przydomowe; do 30 marca
- za grunty pod garażami
i budynkami gospodarczymi oraz opłat za użytkowanie wieczyste.
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Angielski w przedszkolu, a chiński w Dwójce
W Kubusiu Puchatku w
czwartki mówi się po angielsku, w SP 2 zmierzono się z tajnikami chińskiego.
Od października w Przedszkolu nr 1 realizuje się innowację pedagogiczną pt. „Angielskie czwartki - wspólne
oddziaływanie nauczycieli i
rodziców na rozwój kompetencji językowych dzieci 3-5
letnich”.
Jej głównym celem jest
stwarzanie możliwości osłuchania się dzieci z językiem
angielskim, rozróżniania języka obcego od ojczystego
oraz rozwijanie zdolności i
umiejętności językowych.
Temu służy wprowadzony
przedszkolu dzień angielski
- czwartek, który polega na
stosowaniu w tym dniu przez
dzieci, rodziców i nauczycieli prostych słów i zwrotów,
np.: thank you., sorry, yes,

no, hello, good morning,
bye, goodbye, please, stand
up, sit down, itd. Głównym
sposobem aktywności poznawczej jest zabawa i wykorzystanie muzyki. Stąd w
ramach przygotowania dzieci
do posługiwania się językiem
obcym wprowadzono naukę
piosenek w języku angielskim (jedna w miesiącu).
W starszych grupach odbył się przedszkolny konkurs
„Bingo”, podczas którego
dzieci musiały wykazać się
znajomością słówek i rozumieniem prostych poleceń.
Starszaki świetnie radziły sobie z zadaniami i wszystkie
zdobyły medale.
Ni hao - tymi słowami
przywitała się z uczniami
klasy 1d, 1e i 3c absolwentka naszej szkoły Aleksandra
Zaboronek, która studiuje
język chiński i literaturę na
uniwersytecie w Harbinie. Na

Z finansami za pan brat

Uczestnicy warsztatów poznali obsługę kasy fiskalnej. Nie taki diabeł straszny…

Edukacja
obywatelska rozpoczyna się już w
wieku szkolnym. Dlatego
też uczniowie szkół, dla
których organem prowadzącym jest Miasto i Gminę Sztum, biorą udział
w dwóch projektach z
zakresu edukacji ekonomicznej.
Pierwszym z nich jest projekt pn. ,,Nie daj się oszukać,
sprawdź paragon”, którego
pomysłodawcą i organiza-

torem jest Urząd Skarbowy
w Malborku. Projekt skierowany jest do uczniów klas
szóstych. Zajęcia organizowane są w siedzibie Urzędu
Skarbowego w Malborku.
Jak dotąd gośćmi urzędu byli
uczniowie klasy 6a Szkoły
Podstawowej nr 2 w Sztumie
oraz uczniowie klasy 6 Szkoły
Podstawowej w Czerninie.
- Wizyta rozpoczęła się od
spotkania z zastępcą naczelnika US, panią Agnieszką

W starszych grupach odbył się przedszkolny konkurs „Bingo”, podczas którego
dzieci musiały wykazać się znajomością słówek.

początek dzieci dowiedziały
się wiele na temat chińskiej
kultury i tradycji. Najbardziej
interesowało ich codzienne życie oraz zwyczaje tego
orientalnego kraju. Nie obyło się bez wybuchów śmiechu podczas nauki dla nas
tak niezrozumiałego i najtrudniejszego języka świata.
Dzieci nauczyły się witać i

żegnać po chińsku, liczyć od
1 do 10 pokazując liczby na
palcach ( a pokazuje się je
zupełnie inaczej niż u nas),
poznały podstawy kaligrafii
chińskiej ćwicząc zapisywanie kilku znaków. Wielką radość wzbudziła nauka jedzenia pałeczkami. Jednak już
po kilku próbach niektórym
udawało się zjeść co nieco.

Krupą, która zapoznała uczniów z charakterem pracy w
tego rodzaju instytucji – relacjonuje Beata Fijałkowska,
nauczycielka Zespołu Szkół
w Czerninie. - Następnie zaprosiła uczestników zajęć do
zwiedzania urzędu.
Kolejnym elementem spotkania były zajęcia warsztatowe, podczas których szóstoklasiści wysłuchali informacji
o obowiązkach obywatelskich
wypływających z konstytucji
RP z 1997 r., w tym o obowiązku płacenia podatków
oraz ich roli w państwie.
Uczestnicy warsztatów mieli
także możliwość obliczenia
wysokości podatku od dochodu, podatku VAT oraz poznali
obsługę kasy fiskalnej. Podsumowaniem spotkania było
wspólne rozwiązywanie krzyżówki dotyczącej zdobytej
wiedzy. Uczniowie zakończyli
udział w spotkaniu z nagrodą
w postaci słodkich upominków.

W maju planowana jest
kolejna wizyta, podczas której do Urzędu Skarbowego w
Malborku zawitają uczniowie
Szkół Podstawowych z Nowej
Wsi i Gościszewa.
Kolejnym przedsięwzięciem
dotyczącym edukacji ekonomicznej jest projekt pn. „Na
własne konto”. Pomysłodawcą projektu jest Fundacja
Europejski Fundusz Rozwoju
Wsi Polskiej, która na rzecz
jego realizacji otrzymała dofinansowanie z Narodowego
Banku Polskiego.
Program ma na celu uzupełnienie wiedzy ekonomicznej uczniów z terenów
wiejskich. W szczególności
dotyczących finansów (znajomość instytucji finansowych i
ich ofert oraz zasad planowanie budżetu - swojego i
rodziny).
W projekcie składającym
się z dwóch etapów weźmie
udział osiemnaścioro uczniów
czernińskiego gimnazjum.
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Krótka historia starego parku
Park Miejski, mający ponad stuletnią historię, przechodzi kurację odmładzającą. Do końca lipca zostanie
wykonany remont sceny i widowni amfiteatru, będzie nowe dojście i oświetlenie. Do parku ułożony będzie
chodnik od pasażu handlowego przy Targowisku Miejskim.

17 lutego 2016, plac budowy. Prace rozbiórkowe idą pełną parą.

Początki Parku Miejskiego
związane są rządami burmistrza Ludwika Hagena,
najdłużej sprawującego tę
funkcję w dziejach miasta
(1879-1902). Była to najpewniej także jego inicjatywa.
Tak to w swoich wspomnieniach z dzieciństwa napisał
Otto Kammel, urodzony na
Przedzamczu, I zaznaczał,
że Hagen, już jako emeryt,
wybierał to miejsce na długie
spacery. Z prasowych wzmianek wiadomo, że np. w latach
1899-1901 tradycyjne Letnie
Festyny szkoły powszechnej,
jedynej wówczas w mieście
(dziś budynek przy Mickiewicza służy Sądowi Rejonowemu), organizowano w lipcu
właśnie w Parku Miejskim.
W latach 30. ubiegłego wieku w amfiteatrze wystawiono
m.in. widowisko „Preciosa”,
do którego muzykę napisał
wielki kompozytor romantyczny Karl Maria Weber oraz
komedię Wiliama Szekspira
„Sen nocy letniej” z uwerturą Feliksa Mendelsohna-Bartholdy’ego. Z zachowanych zdjęć wynika, że scena

była wybudowana, ale widzowie oglądali występy na stojąco. Jedynie dla specjalnych
gości ustawiano rząd krzeseł.
Po drugiej wojnie na kilkanaście zapomniano o Parku
Miejskim. Było więcej ważniejszych rzeczy do zrobienie w mocno zniszczonym
mieście. W 1961 roku padła

propozycja uporządkowania
tego miejsca w czynie społecznym. Choć zapał był, to
na przeszkodzie stanął jednak brak dokumentacji. Rok
później „Dziennik Bałtycki”
donosił: „Władze miejskie
planują wybudować w parku
muszlę koncertową, estradę
dla zespołów artystycznych,

uporządkować alejki, ustawić kilkadziesiąt ławek oraz
posadzić nowa drzewa i urządzić skwery z kwietnikami.
Zamierzenia te będą realizowane do końca 1964 roku”.
Prawdopodobnie tym czasie
miejsce to ochrzczono „Małpim Gajem”. Dziś już niewielu sztumian tak je nazywa.

6 czerwca 1931, „Sen nocy letniej” Wiliama Szekspira z muzyką Feliksa Mendelsohna-Bartoldyʹego.

Miasto i Gmina Sztum

