Jubileusz to czas przypomnień

Świętujmy urodziny
Weekend 9-11 września
to Dni Ziemi Sztumskiej
- święto mieszkańców,
organizowane od wielu lat z okazji rocznicy
nadania Sztumowi praw
miejskich. W odnowionym Parku Miejskim na
scenie wystąpią m. in.
Urszula, Agnieszka Chylińska, Kombi (ze Sławomirem Łosowskim) oraz
Ray Wilson z Genesis Clasic Orchestra. W sobotę
burmistrz Leszek Tabor
zaprasza mieszkańców na
urodzinowy tort (godz. 13
– plac przed Urzędem),
a Konfraternia Zacnego
Jadła, Napitku i Rękodzieła o 16.00 do Parku Miejskiego na degustację 600
placków ziemniaczanych
usmażonych na 600-lecie.
To tylko część jubileuszowych atrakcji. Więcej - str. 16
Wsparcie dla ucznia

17 lipca uroczyście odsłonięto medalion herbowy Najświętszej Maryi Panny odwzorowany z
najstarszej pieczęci Sztumu. Upamiętnia 600 lat parafii św. Anny i miasta. Na zdjęciu: poseł
Kazimierz Smoliński, burmistrz Leszek Tabor, starosta Wojciech Cymerys i ks. proboszcz Andrzej Starczewski. Str. 2-3

Koniec wakacji i początek
roku szkolnego to czas
często
nerwowego
zaglądania do portfeli
lub w bankowe konta.
Dlatego warto sprawdzić,
na jaką pomoc można
liczyć
w
ramach
programu
rządowego
„Darmowe podręczniki”,
„Wyprawki szkolne”, a
jakiego wsparcia na cele
edukacyjne udziela Miasto
i Gmina Sztum.
Str. 15
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Święto narodzin parafii i miasta w obiektywie
Sławomira Lipskiego
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Losy parafii i miasta odbite w medalionie
Niedziela 17 lipca 2016
roku zapisze się w annałach miasta jako dzień
szczególny.
Uroczystości odpustowe w kościele św. Anny połączone
były z 600-leciem parafii
i nadania Sztumowi praw
miejskich.
- Jubileusz to czas przypomnień, spojrzenia z dystansem w przeszłość, bardziej
obiektywnie niż zazwyczaj,
bezstronnie. Przeszłość winna nas uczyć, trzeba korzystać z doświadczenia naszych
poprzedników. Nie wolno
nam zaczynać wszystkiego
od nowa – mówił w homilii
biskup Jacek Jezierski.
Po mszy został odsłonięty medalion z wizerunkiem
Najświętszej Marii Panny z
Dzieciątkiem. Odwzorowano
go na podstawie najstarszej
pieczęci miasta. Medalion zawisł na średniowiecznej, najstarszej części kościoła, przy
wejściu do świątyni.
- Była to wspólna inicjatywa księdza proboszcza i samorządu, aby znaleźć sym-

Orkiestra Kameralna PROGRESS z Gdańska pod batutą Szymona Morusa.

boliczne spoiwo dla historii
parafii i miasta – stwierdził
burmistrz Leszek Tabor. – To
co działo się w mieście miało zawsze wpływ na parafię i
odwrotnie.
Współpraca samorządu z
parafią nie ogranicza się tylko do wspólnych obchodów
rocznicowych. Warto przypomnieć wspólne projekty
związane z modernizacją
kościołów. Pozyskiwano na
ten cel pieniądze unijne, z
Ministerstwa Kultury, miasto przekazywało też własne

środki.
- Do jubileuszu parafii przygotowaliśmy się dłuższy czas
duchowo, ale także intelektualnie – mówił ks. proboszcz
Andrzej Starczewski. – Przypomnę, że w czerwcu odbyła
się sesja popularnonaukowa
poświęcona dziejom parafii w
powiązaniu z historią miasta.
Współpraca z samorządem
jest bardzo ważna, służymy
tym samym ludziom – dodaje
ks. proboszcz.
Stało się tradycją od 2010
roku, kiedy to obchodzono

80. rocznicę koncertu plebiscytowego Feliksa Nowowiejskiego w Sztumie, że
uroczystości ku czci patronki
parafii kończy koncert organowy zorganizowany przez
parafię wspólnie ze Sztumskim Centrum Kultury i Wacławem Bieleckim. Zagrała
Orkiestra Kameralna PROGRESS z Gdańska pod batutą Szymona Morusa, a na
organach Maciej Zakrzewski.
Zdaniem wielu był to najlepszy koncert tego cyklu od
siedmiu lat.

Żywe kosiarki w rezerwacie Biała Góra
W lipcu Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Gdańsku rozpoczęła wypas owiec i
kóz w rezerwacie Biała Góra.
Jest to rezerwat chroniący
murawy kserotermiczne
– zbiorowiska roślin położone na południowych, silnie
nasłonecznionych i stromych
stokach z niewielką dostępnością wody. Głównym zagrożeniem dla tych siedlisk
jest zarastanie przez drzewa i
krzewy oraz inne, intensywnie
rozwijające się rośliny, które
wypierają gatunki ciepłolubne.
Owce i kozy zgryzają rośliny o
miękkich liściach, a zjadając
młode gałązki i liście drzew i
krzewów hamują ich rozwój.
Roślinność muraw kserotermicznych, posiada szorstkie i
twarde liście, nie stanowi więc

atrakcyjnego pożywienia dla
wypasanych zwierząt. Wśród
objętych ochroną roślin ciepłolubnych w rezerwatach
odnaleźć można m.in. gatunki
takie jak: wężymord stepowy,
lepnica wąskopłatkowa, lepnica zielonawa, ciemiężyk białokwiatowy, bodziszek czerwony
czy smagliczkę górską.
Wypas prowadzony był w
ramach projektu „Ochrona
bioróżnorodności
rezerwatów przyrody Pomorza”, dofinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz ze środków
WFOŚiGW w Gdańsku. Jako
„żywe kosiarki” wykorzystano
m.in. wrzosówki - przedstawicielki najstarszej w Polsce,
rodzimej rasy owiec.

Wrzosówki na stoku.
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Kiedy biskup Chrystian głosił Słowo Boże…
Przed 800 laty pruski
biskup misyjny Chrystian utworzył parafie w Postolinie, Starym Targu i Żuławce
Sztumskiej.
Jego działalność przybliżył mieszkańcom Postolina i licznie przybyłym
gościom ks. prof. dr. hab.
Jan Wiśniewski przed
mszą św. z okazji odpustu i jubileuszu parafii.
Przewodniczył Eucharystii
biskup Jacek Jezierski. Po
mszy odbyła się procesja i odsłonięto tablicę
upamiętniającą
800-lecie założenia parafii i
1050-lecie chrztu Polski.
Długoletni proboszcz ks.
Stanisław Gadzina otrzymał wiele gratulacji, a
także medal „Za zasługi
dla powiatu sztumskiego”.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości wykonane przez Sławomira Lipskiego.

Ludziom na ratunek…

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
www.sztum.pl w zakładce „ogłoszenia i wykazy”
umieszczono wykazy z dnia 01.08.2016 r. dotyczące sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości w
drodze bezprzetargowej:
1) Lokal użytkowy nr 3 o pow. 11,34 m2 w budynku przy
ul. Reja nr 1 w Sztumie z działem 0, 026 do działki nr 453/3
opisanej KW nr GD2I/00022115/1. Wartość lokalu z udziałem
do gruntu – wynosi 6 920, 00 zł
2) Lokal nr 1 o pow. 56,70 m2 z piwnicą i o pow. 36,34 m2 i
strychem o pow. 62,28 m2 w budynku nr 8 w miejscowości
Gronajny, z udziałem 0,670 do działki nr 53/6 o pow. 267
m2 opisanej w KW nr GD2I/0002003/7. Wartość lokalu z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem do gruntu – wynosi
61 665,00 zł

Burmistrz Leszek Tabor wbija w drzewce symboliczny gwóźdź.

W 60-lecia rocznicę istnienia Ochotnicza Straż Pożarna w
Białej Górze otrzymała sztandar z dewizą „Bogu na chwałę,
ludziom na ratunek”. Podczas uroczystej mszy św. w miejscowym kościele został on poświęcony przez proboszcza
parafii w Piekle, ks. Radomira Sebunię.
Dalsze uroczystości odbyły się na placu przed remizą OSP.
Akt fundacji sztandaru odczytał przewodniczący Komitetu
Fundacji sztandaru, burmistrz Sztumu Leszek Tabor. Następnie przekazał go strażackiej braci. Uroczystości zakończył festyn rodzinny.

3) Działki nr 103 o pow. 0,1100 ha i działki nr 3 o pow. 1.2300
ha, położonych w terenach rolnych w obrębie geodezyjnym
Barlewice, opisanych w KW GD2I/00005993/4, przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych nr 6/2, 2 i 286, wykorzystywanych rolniczo. Łączna wartość gruntu wynosi 43 795,00 zł
Wykazy można pobrać ze strony www.sztum.pl lub otrzymać
w pokoju nr 43, II piętro budynku Urzędu. Szczegółowych
informacji o sprzedaży ww. nieruchomości można uzyskać
osobiście w pok. 43 i 52 lub pod nr telefonu 55 640 63 62 lub
55 640 63 79.
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Konkurs fotograficzny z okazji 600-lecia miasta rozstrzygnięty
Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny ogłoszony w ubiegłym roku z
okazji 600-lecia Sztumu.
W rezultacie ocen cząstkowych w trzech kategoriach tematycznych
(ludzie, krajobraz, architektura) jury postanowiło przyznać trzy
równorzędne drugie miejsca autorom ukrywającym się pod
godłami Kiki, Mari, Jan 50 oraz dwa wyróżnienia – Sikorka i karo21.
Po otwarciu kopert z godłami, zawierających dane personalne autorów zdjęć, okazało się, że laureatami drugich miejsc są: Krystyna Kogut (Kiki), Brygida Stępka (Mari) i Janina Zaniewska
(Jan 50). Wyróżnienia otrzymują: Urszula Westfal (Sikorka) i Karolina Dębska (karo21).
Jury zarekomendowało wykorzystanie nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć w wystawie plenerowej na placu Wolności. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas obchodów Dni Ziemi
Sztumskiej.

Fotografia autorstwa Brygidy Stępki, jedyna czarno-biała z nadesłanych na konkurs.

5

6

WWW.SZTUM.PL • CZERWIEC - LIPIEC 2016

Przybliżył sztumianom wielkie dzieła muzyczne
Maurizio Conca, do niedawna organista w kościele św. Andrzeja Boboli
w Sztumie, został laureatem nagrody artystycznej
Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum.
Urodził się w północnych Włoszech - w Alessandrii. W latach
2000-2008 studiował w tamtejszym Konserwatorium im.
Antonio Vivaldiego. W 2008
roku wyjechał na studia w systemie Erasmus do Akademii
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki Gdańsku w klasie prof.
Romana Peruckiego. W tym
czasie studiował także kompozycję u prof. Andrzeja Szadejki
oraz u prof. Krzysztofa Olczaka. W 2009 roku wrócił na studia do Włoch do Konserwatorium im. Giuseppe Verdiego w
Turynie. Tam też zdał swój egzamin dyplomowy. W trakcie
studiów we Włoszech pracował jako organista w rodzinnej
miejscowości Cerro Tanaro,
a później także w pobliskim
Rocca d’Arazzo. Tam też dyrygował chórami kościelnymi.
Sam także był członkiem kilku
chórów we Włoszech oraz w
Polsce. Współpracował także z
różnymi zespołami kameralnymi oraz organizował koncerty
chóralne, kameralne i organo-

we na terenie Włoch. W 2010
roku rozpoczął studia podyplomowe na Akademii Muzycznej
im. Stanisława Moniuszki w
Gdańsku w klasie organów
u prof. Romana Peruckiego,
które zakończył w 2012 roku
koncertem dyplomowym w
kościele p.w. św. Brygidy w
Gdańsku. Na swoim koncie
ma koncerty w wielu miastach
włoskich i polskich, m.in.: Torino, Asti, Alessandria, Gdańsk,
Bydgoszcz, Pasym, Jastarnia,
Nysa, Giżycko. Brał udział,
między innymi, w Festiwalu
Muzycznym „Muzyka w zabytkowych kościołach i wnętrzach
Księstwa Nyskiego” oraz w XV
Pasymskich Koncertach Muzyki Organowej i Kameralnej.
Od sześciu lat mieszka w Polsce. W lutym 2015 roku został
organistą w parafii św. Andrzeja Boboli w Sztumie. Od
października 2015 r. do maja
tego roku artysta zaprezentował się aż siedmiu recitalach
w tym kościele. Na koniec każdego miesiąca mogliśmy usłyszeć nowy program. Były to
wielkie dzieła organowe oraz
takie, które lubił wykonawca.
Każdy utwór muzyk musiał
przygotować i przećwiczyć, bo
niektóre z nich są bardzo trudne. Wymagało to wiele godzin

W części uroczystej czerwcowej sesji Rady Miejskiej Maurizio Conca odebrał nagrodę
artystyczną Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.

ćwiczeń i prób. Wstęp na koncerty był wolny, a za wykonanie organista nie otrzymywał
wynagrodzenia. Usłyszeliśmy
m.in. utwory Bacha, Haendla, Pachelbela, Albinioniego,
Regera, Mozarta, Chopina,
Arcadelta oraz ulubionych
przez organistę kompozytorów
francuskich - Charpentiera,
Gigout’a, Boëllmanna, Widora,
Faure’a, Francka.
Wraz z odejściem organisty
kończy się pewien niezwykły okres w życiu muzycznym
Sztumu. To były muzyczne
wydarzenia bez precedensu,
których na co dzień nie można
doświadczyć w małym miasteczku, a nawet w dużych
miastach, oczywiście, oprócz

festiwali na których kolejne
koncerty wykonują coraz to
inni organiści.
Szkoda, że mistrz Maurizio
Conca nie zagrzał na dłużej
w Sztumie. Na jego koncerty można będzie jeździć do
odległej o sto kilometrów
Kościerzyny, serca Kaszub.
W tamtejszym kościele Zmartwychwstańców zwolniło się
miejsce organisty (poprzedni
przeszedł na emeryturę).
Wypada podziękować Maurizio
Conca za koncerty dla sztumian w kościele św. Andrzeja Boboli i życzyć wszelkiego
dobrego na niwie artystycznej
oraz życiu prywatnym i rodzinnym.

Potrzebują naszej opieki…

Oglądanie własnej pracy na wystawie to także wielkie przeżycie.

Na III miejsko-gminny
konkurs plastyczny „Pies
lub kot potrzebuje mojej
opieki”,
zorganizowany
przez Urząd Miasta i Gminy w Sztumie, wpłynęło
180 prac z 4 szkół podstawowych i 3 gimnazjów.
Laureatami
pierwszych
miejsc w poszczególnych
kategoriach
wiekowych
zostali: Marta Piotrowska
(SP 2), Hubert Janicki (SP
2), Zuzanna Kaniepień
(SP Czernin) i Katarzyna
Żołędowska (Gimnazjum
Czernin). Poza tym przyznano kolejne nagrody i
wiele wyróżnień.

W trakcie oceny jury zwracało szczególną uwagę na
samodzielność wykonania
prac, walory artystyczne,
zgodność tematyki pracy
z tematem konkursu. Do
wystawy zakwalifikowało
ponad 70. Zostały pokazane w Sali Czekoladowej Sztumskiego Centrum
Kultury.
Organizatorzy
dziękują wszystkim uczniom za
wykonanie prac. Słowa
podziękowania
kierują
również do ich nauczycieli. I zapraszamy do udziału za rok!
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Jak to z początkami Sztumu było?

Rysunek miasta i zamku z 1628 roku autorstwa Abrahama Boota.

Mówiący o początkach
Sztumu, niewiele poświęcają uwagi wielkiemu mistrzowi krzyżackiemu Michałowi Küchmeisterowi
von Sternberg, który wydał przywilej lokacyjny dla
miasta.
A była to ciekawa postać,
pięła się po kolejnych szczebelkach kariery w państwie
krzyżackim. Był komturem na
zamku w Rynie, prokuratorem
kętrzyńskim, szafarzem elbląskim. Od 1404 sprawował
urząd wójta Żmudzi, a w 1410
został wójtem Nowej Marchii.
Jesienią 1410 roku stanął na
czele krzyżackiej armii zaciężnej przybyłej z Rzeszy. Zamierzał opanować Kujawy i tym
samym zmusić króla Władysława Jagiełłę do zawarcia niekorzystnego dla strony polskiej
pokoju. Ale w bitwie pod Koronowem (a dokładniej pod wsią
Łasko) 10 października poniósł
klęskę i dostał się do niewoli.
Osadzony na zamku w Chęcinach, powrócił z Polski w 1411
roku, objął urząd wielkiego
marszałka. Uczestniczył, stojąc
na czele delegacji krzyżackiej,
w obradach sądu polubownego w Budzie (1412). W 1413
roku odsunął od władzy Henryka von Plauena, dotychczasowego wielkiego mistrza, by
w 1414 roku zostać oficjalnie
wybranym na ten urząd. 2 lata
później zdecydował, że Sztum
stał się miastem. W marcu

1422 roku złożył rezygnację z
urzędu. Zmarł w Gdańsku 15
grudnia 1423 r., pochowany
został natomiast w kaplicy św.
Anny na zamku w Malborku.
Küchmeister po klęsce grunwaldzkiej, która zachwiała
potęgą państwa zakonnego,
dążył do jej odbudowania. Z
pewnością założenie Sztumu
miało być jednym z jej elementów – chodziło o wzmocnienie
walorów obronnych twierdzy
w stołecznym Malborku. Ale,
jak też zaważył dr Adam Chęć,
mogły zaważyć inne, już pozamilitarne względy. Wielki
mistrz polubił to miejsce, czego dowodem, że uczynił z zamku swoją letnią rezydencję.
Miasto lokowano na terenie
folwarku krzyżackiego, który
znajdował się na przedzamczu.
Najstarsza o nim wzmianka
pochodzi z 1295 roku. Trudno
jednoznacznie stwierdzić, czy
folwark w XIV wieku otoczony
był murem z około 20 wieżami
obronnymi (prof. Marian Biskup), czy stało się tak później
- na przełomie XIV i XV wieku (dr Chęć). Nie ma jednak
wątpliwości, że folwark miał
fortyfikacje przed założeniem
miasta. Nie jest wykluczone,
że powstały one wkrótce po
wzniesieniu w latach 30. XIV
wieku zamku. W dokumencie
lokacyjnym znalazła się informacja, że zasadźca miasta,
Ambroży Gerhard von Schoeneneberg dostał basztę w cią-

gu murów. A zatem przed założeniem miasta muru i baszty
już istniały. Wydaje się także,
że folwark krzyżacki zaczął
pełnić niektóre funkcje miasta,
decyzja Michała Küchmeistera
była usankcjonowaniem tego
procesu.
Nietrudno jeszcze dziś naocznie sprawdzić, jaki obszar zajmowało lokowane miasto, bo
zachowała się część murów
miejskich od strony Malborka.
Tym łatwiej, że dobrze widać
odrestaurowane mury na wysokości ulicy Osińskiego, a ich
pozostałości - na wysokości
zjazdu do sklepu Netto, m.in.
w fundamentach domu mieszkalnego. Od tej strony można
było dostać się do miasta przez
Bramę Malborską, do której
prowadził drewniany most (w
późniejszych wiekach zastąpiony przez usypaną groblę,
obecnie fragment ulicy Mickiewicza).
Po przeciwległej stronie miasta,
na wysokości Baszty Więziennej, w południowo-wschodnim
narożniku murów znajdowała
się Brama Kwidzyńska. Murów
miejskich w tej części miasta
dziś nie ma, ale jeszcze nie tak
dawno łatwo było wskazać ich
resztki na styku ulic Młyńskiej
i Jagiełły.
Historycy podają dwie daty
nadania Sztumowi praw miejskich - 21 września 1ub 23
września. Stało się to „w środę
po dniu św. Mateusza, apo-

stoła i ewangelisty”. Tomasz
Gorbacz, sztumianin, piszący
pracę magisterską o dziejach
miasta, ustalił, że miało to
miejsce 23 września. Większość autorów powtarza - za
niemieckim
konserwatorem
zabytków Bernhardem Schmidem, konserwatorem zabytków – 21 września. I jak tu miłośnik dziejów miasta ma się w
tym rozeznać? Nie jest to może
ważny szczegół, ale jednak…
Podstawowymi aspektami działalności mieszkańców Sztumu
zajął się w swojej pracy doktorskiej Wojciech Szramowski
(„Dzieje miasta Sztumu w latach 1416-1772”, Toruń 2011).
Nie jest to może łatwa lektura,
zwłaszcza dla niespecjalistów,
ale bardzo ciekawa.
Tym, którym nie wystarczy
Wikipedia, warto polecić także
prace dotyczące pierwszych
wieków miasta: M. Biskup,
M. Zdzitowiecka, Sztum, w:
Studia z historii budowy miast
polskich, Warszawa 1957, T.
Gorbacz, Sztum i okolice w
okresie krzyżackim, w: Z dziejów Sztumu i okolic, Sztum
1997, A. Chęć, Średniowieczne
fortyfikacje miejskie Sztumu,
w: Z dziejów Sztumu i okolic,
Sztum 2005. Zapraszamy też
do lektury monografii Józefa
Borzyszkowskiego i Marka Stażewskiego Sztum 1806 – 1945,
której napisanie i wydanie było
inspirowane przez samorząd.
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Granatowy beret z czerwoną obwódką i tarczę nosiło się z dumą

W 1957 roku utworzone rok wcześniej Liceum Ogólnokształcące przeprowadziło się z budynku obecnej „dwójki” do zmodernizowanych
dawnych koszar przy ul. Kasprowicza.

W ramach przygotowań
do zjazdu absolwentów
Zespołu Szkół im. Jana
Kasprowicza (dawnej im.
Brygady Grunwald) , który
odbędzie się 24 września
uczniowie przeprowadzili
cykl wywiadów z najstarszymi profesorami oraz
absolwentami szkoły.
Jakub Jasiulewicz i Łukasz Omieczyński rozmawiali z ELŻBIETĄ ZIARKO
(z domu Wysocką) i polonistą JANEM ZIARKĄ.
Drukujemy obszerne fragmenty wywiadu.
Jak wyglądała inauguracja roku szkolnego, kiedy
państwo chodzili do szkoły?
Jan Ziarko: - Były różne inauguracje. Najczęściej z pocztem sztandarowym, przemówieniem dyrektora. To
właściwie wszystko, także nic
nadzwyczajnego. Rozpoczęcie roku było raczej prywatną

rzeczą, bo spotykali się znajomi, koledzy i opowiadali sobie
przygody wakacyjne.
Elżbieta Ziarko: - Ja sobie
w ogóle żadnego rozpoczęcia
nie przypominam! Jedynie,
gdy przyszłam do pierwszej
klasy ogólniaka w roku szkolnym 1957/58. Wtedy była
inauguracja naprawdę uroczysta, bo to był pierwszy
rok funkcjonowania szkoły w
obecnym budynku przy ulicy
Kasprowicza. Wchodziło się
wtedy od strony szpitala…
To co było od strony dzisiejszego wejścia?
EZ: - Tam było bagienko,
które osuszali. Nie dość skutecznie, bo przez jeszcze wiele lat, na obecnym parkingu
w rogu, zbierała się woda.
A my sadziliśmy drzewa na
skarpie, rosną do dzisiaj. Były
robione schody. Jeżeli chodzi
o plac przed szkołą, to nawet
nie było gdzie robić apeli, bo
trwała budowa szpitala, sal
operacyjnych i izby przyjęć.

Kolejne budynki przygotowywano jako mieszkania dla
lekarzy.
Szkoła była ładna, na dole
była podstawówka. Wiele z
tych dzieci miało starsze rodzeństwo, więc w czasie przerwy chodziło na górę, mimo
obowiązku
spacerowania,
którego osobiście pilnował
dyrektor szkoły.
Jaki był obowiązkowy
ubiór uczniów?
EZ: -W przypadku dziewcząt
obowiązkowy był granatowy
lub czarny fartuch z białym
kołnierzykiem. Dla chłopców
były ciemne stroje. Kiedyś nie
było dużego wyboru.
JZ: - A nauczycielka chemii,
pani Wanda Kłopotowska,
wprowadziła taki obyczaj,
że wszystkie uczennice w jej
klasie miały kokardki jednego
koloru. Raz były niebieskie
jak pole bławatków, a raz
czerwone jak maki na Monte
Cassino…
EZ: - Beret był obowiązkowo

granatowy z czerwoną obwódką, którą się przyszywało.
Do ogólniaka chodziła, że tak
powiem, elita. Więc noszenie tarczy i beretu oznaczało, że byłeś „kimś”. Nosiliśmy
to z dumą. Nikomu nawet
do głowy nie przyszło, żeby
przyjść inaczej ubranym. Na
akademie obowiązkowo czarna spódniczka i biała bluzka.
Uważam że to było dobre, ponieważ nikt się nie wyróżniał
strojem. Jak ktoś miał pomysłową mamę, która szyła, to
miał uszyty fartuch inaczej niż
wszyscy.
Jak wyglądały zajęcia wychowania fizycznego?
JZ: - Mieliśmy wysokiej klasy specjalistów od wychowania fizycznego. To był przede
wszystkim prof. Bogdan Dudulewicz. Jego żona Barbara
prowadziła zajęcia z uczennicami. Wszystkie dziewczęta
EZ: - Wychowanie fizyczne za
moich czasów to była sprawa
priorytetowa. Z mojego punktu widzenia był to ulubiony
przedmiot obok języków obcych. Mieliśmy taki w-f, jakiego sobie nie wyobrażacie.
Moją pierwszą nauczycielką
była pani Maria Baumgart…
JZ: -…była to żona bohatera
narodowego, przedwojennego oficera, który wielokrotnie
uciekał z niemieckiego obozu
jenieckiego…
EZ: - Natomiast w drugiej
klasie przyszli państwo Dudulewiczowie. Pani Barbara,
oprócz tego, że była bardzo
atrakcyjną i fantastyczną
kobietą, to i wspaniałą nauczycielką. Mieliśmy zajęcia
drabinkami, równoważniami,
drążkami. Były lekcje poświęcane gimnastyce, prawie
że artystycznej, bo na równoważni trzeba było robić
przewroty. Musieliśmy skakać
przez skrzynię, przez konia,
ćwiczyć na drabinkach. Oczywiście były też gry zbiorowe
jak siatkówka, którą bardzo
lubiliśmy.

Jak wyglądały relacje
między uczniami a nauczycielami?
JZ: Były różne relacje. Różnica wieku między uczniami a
nauczycielami była niewielka.
Na przykład ja, kiedy przyszedłem tutaj miałem 24 lata,
a uczniowie mieli 18 i więcej
lat. Łatwo było uchwycić tę
nić porozumienia. To była zupełnie inna sytuacja niż obecnie. Ciągle żyliśmy w cieniu
wojny. To było pokolenie „Kolumbów”. Więc ci nauczyciele
byli lekko tknięci przez wojnę.
Albo byli w Armii Krajowej,
albo byli na zsyłce na Sybir,
albo byli wywiezieni na roboty w Niemczech, albo stracili
kogoś z bliskich, widzieli egzekucję, byli świadkami mordów i przelewu krwi znanych
nie z filmu, ale z autopsji.
Nauczycielka matematyki ze
swoją rodziną była zesłana na
Syberię, nauczycielka języka
polskiego była żołnierzem AK.
EZ: - Miałam szczęcie mieć
wychowawcę, który był niezwykłą osobą. Kiedy zaczynaliśmy lekcję to był groźny jak
lew, a na koniec lekcji było
wycieranie złych ocen. Żył naszymi sprawami. Był bardzo
serdeczny. Niezwykłym człowiekiem był też nauczyciel
fizyki. W najserdeczniejszych
układach byliśmy z panią od
w-fu i rosyjskiego.
Jak wyglądał egzamin
maturalny?
EZ: - To była bardzo skomplikowana sprawa. Nawet nie da
się porównać z tym, co jest
teraz. Najpierw było dopuszczenie w ogóle do matury.
Trzeba było mieć wszystkie
pozytywne oceny.
W auli o godzinie 9 zaczynał
się egzamin pisemny. Pamiętam, że było tak zimno, że
nie można było utrzymać pióra. Potem polonista czytał, a
następnie zapisywał pytania
na tablicy. Ja pamiętam, że
miałam pytanie „Pierwiastki
laickie w literaturze odrodze-

nia.” Nie zdążyłam przepisać
wszystkiego z brudnopisu.
Więc się podkreślało czystopis i pisało się, że reszta jest
w brudnopisie. Sporo osób
nie zaliczało matury, co równało się z powtarzaniem klasy
czwartej.
JZ: Wiele osób pochodziło
z terenów, które były przed
wojną niemieckie. Więc miało
problemy z językiem polskim.
W szczególności z pisaniem.
Przez to, niestety, nie zdawało matury…
EZ: - Matura ustna to już była
wyższa jazda. Jednego dnia
zdawało się pięć egzaminów.
Obowiązkowy był język polski,
matematyka, historia, wiedza
o Polsce i świecie współczesnym i wybrany przedmiot. Nie
było łatwo. Pięć osób wchodziło do klasy i każdy musiał
wyciągnąć kartkę z innego
przedmiotu. Później był czas
na przygotowanie. Wszystko
trwało do godziny 14. O godz.
14 wchodziło się na ogłoszenie wyników.

Czy szkoła organizowała
jakieś wycieczki?
JZ: - Ze swoją klasą jako wychowa jeździłem na wycieczki
do Krakowa, Wieliczki, Oświęcimia. Pod Krakowem zwiedziliśmy dokładnie Bronowice,
gdzie dzieje się akcja „Wesela” Wyspiańskiego. Zdarzyło
nam się rozmawiać z babcią,
która znała Lucjana Rydla,
pierwowzór Pana Młodego…
EZ: - Ja powiem o swoich
dwóch wycieczkach, które
miałam w ósmej klasie. Jedna
wycieczka była do Fromborka
i statkiem do Krynicy Morskiej. Druga wycieczka to był
rajd rowerowy po Mazurach.
Wyjazd z Olsztyna, potem
Szczytno, Giżycko, Mikołajki,
Lidzbark Warmiński, Orneta, Kętrzyn i z powrotem do
Sztumu. Rowerami codziennie
po ok. 50 km. Nocowaliśmy
w szkołach. Poza tym wyjeżdżaliśmy do teatru w Gdańsku
co najmniej raz w miesiącu.
Jak wyglądała studniówka?

Jan Ziarko (z lewej) podczas spotkania na VI zjeździe absolwentów.

EZ: - Moja studniówka była
tak sympatyczna, że zapamiętałam do dziś datę - 4
lutego 1961 roku. Przygotowywaliśmy się do niej bardzo
porządnie, włącznie z szorowaniem podłogi w auli. Jedzenie składkowe… Wtedy wszyscy przyszli, bo to nie była
kwestia pieniędzy jak teraz.
Zabawa trwała do godziny
czwartej rano. Grała orkiestra
wojskowa z Malborka… Była
bardzo udana, choć dla niektórych chłopców trochę już
mniej... Jeżeli chodzi o ubiór,
to o wystrzałowych strojach
wieczorowych nie było mowy,
tylko czarna spódniczka i biała bluzka.
Mieliśmy jeszcze bal maturalny 24 czerwca w sali szpitalnej… Był już bardziej uroczysty niż studniówka. Pamiętam
go szczególnie, bo wszyscy
się zwinęli, a trzeba było potem posprzątać…
Dziękujemy za rozmowę!
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Dni Ziemi Sztumskiej. Baśka nas kręci
W konkursie organizowanym
przez Sztumskie Centrum
Kultury w ramach Programu
Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016, projekt „Baśka
nas kręci”, zgłoszony przez
Zbigniewa Zwolenkiewicza,
zyskał dofinansowanie wraz z
sześcioma innymi pomyslami.
Nietypowość projektu polega
na rozpropagowaniu gry karcianej - baśki, której tradycje
sięgają połowy XIX wieku. –
Wywodzi się z Kaszub. O ile
w domach ziemiańskich popularnością cieszył się brydż,
preferense, skat, czy kanasta, to wśród prostego ludu
właśnie baśka. Początkowo
grali w nią chłopcy pasący
krowy i gęsi, fornale, służba
folwarczna, aby urozmaicić
sobie wolny czas, później
doszły inne grupy społeczne.
Nie wymagała ona wielkich
umiejętności przewidywania
swoich karcianych ruchów,
jak to jest w przypadku np.
brydża. Była bardzo prosta talia liczyła tylko 16 kart: to
cztery asy, dziesiątki, damy,
walety. Początkowo starszeństwem kart była dziesiątka
serce, dama krzyż, pik, serce,
karo, walet krzyż, pik, serce
, karo, as karo, serce, dziesiątka karo, serce – tłumaczy
Andrzej Lubiński, jeden z popularyzatorów i miłośników
tej gry.
As krzyż, pik, dziesiątka krzyż,
pik to były tak zwane fele,
pozostałe to trumfy. Obowiązywała zasada, że należało
przebić danego trumfa. Np.
jak ktoś zszedł z waleta karo,

Ekipa sztumskich baśkarzy przed turniejem na zamku w Gniewie.

należało przebić starszym
waletem serce lub wyższym
trumfem. Gdy ktoś zszedł z
asa krzyż, a inny gracz miał
dziesiątkę, musiał dołożyć
dziesiątkę krzyż lub odwrotnie. To samo było z asem pik.
Były różne licytacje, na które można było odpowiedzieć
cztery razy kontra, rekontra,
bok, hirsch. Te dwie ostatnie
odzywki pochodziły z języka niemieckiego i oznaczały
samca oraz jelenia, czasem
po drugiej wojnie dodawano
„wąs Piłsudskiego”. Grę prowadzono parami - tak zwani
„młodzi” i „starzy”.
Będzie wesele
Z biegiem czasu zaczęto modyfikować grę, dodając jako
najwyższego trumfa asa serce, później asa krzyż. Grając
z asami „wesele”, wybierało
się za partnera gracza, który miał waleta krzyż lub pik,
a gdy miał dwie stare damy
i walety, to wtedy grał z ser-

cowym. O tym, z jakim grało
się waletem dowiadywano się
często po skończonej grze.
Gra przez to stawała się bardziej urozmaicona.
W ostatnich latach na początku XXI wieku miłośnicy
tej gry na Pomorzu zorganizowali się w stowarzyszenie.
Opracowano zasady gry, jak
wyceniać liczbowo daną grę,
czy za dwa punkty, czy cztery,
osiem, itp., gdy się ją wygra
lub przegra. W ten sposób
rozpoczęła się gra sportowa
z zapisem punktowym. Nie
ma możliwości porównywania danej gry z partnerami z
innych stolików, jak to jest w
brydżu, bo każdy grający gra
innymi kartami.
Czterech z kartami
Trudno w syntetycznym tekście przybliżyć wszystkie
tajniki tej prostej gry… Zapraszamy do samodzielnego
śledzenia stron internetowych poświęconych baśce.

30 marca 2014 roku czterech
mieszkańców gminy Sztum Zbigniew Zwolenkiewicz, Jarosław Gołębiewski, Roman
Fiereck i Andrzej Lubiński pojechało do Lini (pow. wejherowski) na turniej popularnej
baśki, aby nabrać organizacyjnych doświadczeń. Pierwszy nieoficjalny turniej rozegrano 15 sierpnia 2014 roku
na plaży w lokalu Lido udostępnionym przez Krzysztofa Burczyka. Oficjalny został
przeprowadzony podczas Dni
Ziemi Sztumskiej we wrześniu tego samego roku.
Miłośnicy tej gry skupieni w
klubie LKS Zantyr wyjeżdżają na turnieje organizowane
w Gniewie, Pelplinie, Szemudzie, Kościerzynie, Brusach,
Jasnej. Liczba grających stale rośnie. Z okazji 600-lecia
miasta sztumscy baśkarze organizują w niedzielę Otwarte
Mistrzostwa Miasta i Gminy
Sztum w Baśkę.

Dni Ziemi Sztumskiej. Kiermasz najtańszych, ale cennych książek
Biblioteka Sztumskiego Centrum Kultura zaprasza na kiermasz
najtańszych, ale cennych książek. Za kilka złotych będzie można nabyć ciekawe lektury dla dzieci i dorosłych. W większości
są to dary czytelników. Tradycyjnie przekazują oni bibliotece
przeczytane pozycje z myślą o innych. Te najciekawsze i w
bardzo dobrym stanie trafiają corocznie na kiermasz. Za kilka
złotych można nabyć prawdziwe perełki.
Nowością tegorocznego kiermaszu będzie udział sztumskich
autorów, którzy będą sprzedawać i podpisywać swoje pozycje.

Zapowiedziany jest udział Leszka Michalika, znanego popularyzatora i znawcy kultury indiańskiej oraz Krzysztofa Czermańskiego, autora książki o dziejach sztumskiego więzienia. Dopiszą także inni autorzy, więc warto zaglądać do stoiska.
Całkowity dochód z kiermaszu jest przeznaczany na zakup
książkowych nowości dla biblioteki. Stoisko będzie czynne podczas Dni Ziemi Sztumskiej w Parku Miejskim w piątek i sobotę
w godz. 14 – 18.
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Harmonogram odbioru odpadów ZMIESZANYCH oraz SEGREGOWANYCH na terenie miasta i gminy Sztum
od LIPCA - 2016 do CZERWCA 2017r.
Firma wywozowa: PWiK Sztum 0 – 55 – 640 – 32 – 22
Zmiany deklaracji oraz pytania: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie 0 – 55 – 640 – 63 – 03
Dzień tygodnia

Poniedziałek

Poniedziałek

ZACISZE, SŁONECZNA, RADOSNA, OGRODOWA, KWIATOWA,
WIEJSKA,
KĘPINA od strony WIEJSKIEJ , KASPROWICZA, KOŚCIUSZKI
SIENKIEWICZA, KOPERNIKA, KONOPNICKIEJ,
KALKSZTEINA, PADERWSKIEGO, SKŁODOWSKIEJ, SZOPENA,
WOJCIECHOWSKIEGO, JAGIEŁŁY

KOCHANOWSKIEGO, KĘPINA od strony KOCHANOWSKIEGO, KOŚLINKA,
PIETRZWAŁD WIEŚ, BARLEWICE, BARLEWICZKI, BARCZEWSKIEGO, WITOSA #
POLASZKI, MICHOROWO, POSTOLIN ##

Wtorek

Wtorek

1→

VII-2016

VIII-2016

IX -2016

X -2016

XI-2016

XII-2016

2→

I-2017

II-2017

III-2017

IV-2017

V-2017

VI-2017

12/

10/

7/

5/

26

24

21

19

13/

13/

10/

8/

5/

27

27

24

22

19

Rejon pracy

MORAWSKIEGO, CZARNIECKIEGO, KONIECPOLSKIEGO, KRÓLOWEJ JADWIGI,
CHEŁMIŃSKA, BACZYŃSKIEGO, DOMAŃSKIEGO, SZTUMSKA WIEŚ OD
DOMAŃSKIEGO
OSIEDLE NA WZGÓRZU, OSIŃSKIEGO, FISZERA, KWIDZYŃSKA
(DOMKI JEDNORODZINNE)

UWAGA

18

2

16/

2/
30

1

2

1

2

Środa

SZTUMSKA WIEŚ, NOWA WIEŚ, BYCZA GÓRA , PAROWY ##

PIEKŁO, BIAŁA GÓRA,WYGODA, WYDRY, POZOSTAŁE ZAJEZIERZE,

8/

5/

22

19

9/

6/

6/

23

20

20

12/

9/

6/

26

23

20

GOŚCISZEWO

Czwartek

UŚNICE, PARPARY, WĘGRY,WITKI,

Czwartek
Dzień tygodnia

KONIECWAŁD, GRZĘPA, GRONAJNY, POLANKA, GORAJ

Rejon pracy
SZTUMSKIE POLE, KĘPINA od strony SIENKIEWICZA, ŻEROMSKIEGO, POLNA +

29 *
3/
15 *
29 *
4/
18/
31*

14/
28

27##
12/

29

26

15/

13/

29

27

2/

7/

7/

4/

21

21

18

13/

11/

8/

6/

25

22

20

5/

17/

3/

2/
16/
30

27

30

13/

14/

11/

9/

6/

28

28

25

23

20

13/

10/

7/

5/

27

24

21

19

2/
16/
30

16.IX.2016
12.IV.2017
zbiórka
odpadów
wielkogabary
towych i
zużytego
sprzętu RTV i
AGD

Odpady
zmieszane
oraz
odpady
segregowane

14.IX.2016
13.IV.2017
zbiórka
odpadów
wielkogabary
towych i
zużytego
sprzętu RTV i
AGD

Odpady
zmieszane
oraz
odpady
segregowane

14.IX.2016
13.IV.2017
zbiórka
odpadów
wielkogabary
towych i
zużytego
sprzętu RTV i
AGD

Odpady
zmieszane
oraz
odpady
segregowane

6.X. 2016
4.IV.2017
zbiórka
odpadów
wielkogabary
towych i
zużytego
sprzętu RTV i
AGD

Odpady
zmieszane
oraz
odpady
segregowane

7.X.2016
5.IV.2017
zbiórka
odpadów
wielkogabary
towych i
zużytego
sprzętu RTV i
AGD

Odpady
zmieszane
oraz
odpady
segregowane

14.X.2016
15. V.2017
zbiórka
odpadów
wielkogabary
towych i
zużytego
sprzętu RTV i
AGD

14/
28

2#

2

Odpady
zmieszane
oraz
odpady
segregowane

27

14/

31

15.IX.2016
11.IV.2017
zbiórka
odpadów
wielkogabary
towych i
zużytego
sprzętu RTV i
AGD

12/

15/

16/

Odpady
zmieszane
oraz
odpady
segregowane

23 #

24

11/

8/

8/

5/

4 ##

14/

25

22

22

19

17/

28

31

1

6/
20

3/
17/
31

Środa
SZPITALNA WIEŚ, CYGUSY, PIETRZWAŁD PGR, PIENIĘŻNEGO,
CZERNIN – ZABUDOWA WIELORODZINNA
(DUŻE POJEMNIKI)

3/
17/

10/

2

CZERNIN, GÓRKI, RAMZY #

29

25

19

1

1/
13*/

11/

1
NOWOWIEJSKIEGO, GDAŃSKA, LIPOWA, MŁYŃSKA
REJA, MICKIEWICZA
(DOMKI JEDNORODZINNE)

4/

1

2

1

2

1→
1
2→

ZAJEZIERZE OD POLNEJ DO CMENTARZA

2

14/

12/

9/

7/

28

26

23

21

12/

10/

7/

26

24

21

1/

4/

1/

18

15

14/

11/

8/

6/

3/

28

25

22

20

17

15/
29

1/
15
/29
1/

12/

9/

9/

6/

4/

26

23

23

20

18

7/
VII-2016

4/
VIII-2016

X 13/
-2016

10/
XI-2016

8/
XII-2016

21
I-2017

18
II-2017

1/
IX -2016
15/

27
IV-2017

24
V-2017

22
VI-2017

5/

2/

13/

11/

8/

19

16

27

25

22

29
III-2017

2/
16/
30

17*
29

13.X.2016
Odpady
zmieszane
16.V .2017
UWAGA
oraz
zbiórka
odpady
odpadów

segregowane

wielkogabary
towych i
zużytego
sprzętu RTV i
AGD

UWAGA !!! – WORKI Z POPIOŁEM BĘDĄ ODBIERANE 1 X W MIESIĄCU PRZY DRUGIM ODBIORZE ODPADÓW OD X – 2016 do
– V – 2017 r.
W ZABUDOWIE
WIELORODZINNEJ,
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Sztumskie Centrum Kultury zaprasza do warsztatów artystycznych
Taniec współczesny
W ramach zajęć tanecznych w Sztumskim Centrum Kultury
działają zespoły tańca nowoczesnego w różnych grupach wiekowych (szkoła podstawowa, gimnazjum). Zespoły prezentują
się zarówno na deskach Sztumskiego Centrum Kultury, jak również podczas imprez plenerowych, turniejów, oraz ogólnopolskich festiwali tanecznych.
Instruktor: Aneta Musiał
Warsztaty teatralne
Ruch, słowo, rekwizyt, maska, dekoracja… Twórcze zajęcia,
które pozwolą dowiedzieć się jak i z takich elementów dzięki
wyobraźni buduje się teatr. Warsztaty rozwijają sprawność ruchową, wyobraźnię, umiejętność współpracy w grupie.
Grupy podzielone są wiekowo na: 7-9 lat, 10-13 lat, 13-16 lat,
17- …
Instruktor: Patrycja Neidrowska
Warsztaty recytatorskie
Praca w zespole recytatorskim skupia się na: gimnastyce aparatu mowy, sztuce wymowy, ćwiczeniach dykcyjnych, interpretacji
tekstów poetyckich i prozatorskich, poznawaniu literatury pięknej i sztuce doboru tekstów, poznawaniu reguł zasad zachowania scenicznego.
Warsztaty plastyczne
Dzieci biorące udział w warsztatach nabywają umiejętności pracy w grupie i rozwijają indywidualne predyspozycje twórcze. W
trakcie zajęć uczestnicy wykonują prace plastyczne w różnych
technikach m.in. akwarela, plakatówka, rysunek tuszem/węglem/ołówkiem, papieroplastyka, modelowanie.
Instruktor: Alicja Bartnicka
Nauka gry na gitarze
Zajęcia obejmują: naukę gry od podstaw, naukę strojenia, proste chwyty, ćwiczenia prawej i lewej ręki do akompaniamentu,
czytanie nut, granie akordami, naukę utworów z repertuaru dobranego do predyspozycji ucznia oraz stopnia zaawansowania.
Instruktor: Krzysztof Tarasiuk
Zajęcia wokalne
Zajęcie przeznaczone dla dzieci , które czują chęć wspólnego
muzykowania, zarówno dla początkujących jak i zaawansowa-

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w drodze bezprzetargowej na czas określony
do 3 lat (regulacja na rzecz dotychczasowych dzierżawców/użytkowników)
Część działki nr 120/1 położonej w obrębie Postolinie z
przeznaczeniem na grunt pod dwoma wiatami oraz część
działki nr 386/8 położonej w obrębie II m. Sztum przeznaczonej na ogród przydomowy oraz grunt pod budynkiem
gospodarczym.
Wykaz został również 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 najmu/dzierżawy Urząd Miasta i Gminy Sztum, pokój nr 41 i 43 (II piętro)
tel. 55 640- 63-72 i 55 640-63-62.

nych wokalnie. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe
zasady emisji głosu i intonacji oraz doskonalą formę śpiewu
wieloglosowego. W ramach zajęć uczestnicy uczą się poprawnie
posługiwać własnym głosem kształcić go i rozwijać, poprzez naukę i wykonywanie ćwiczeń emisyjno- intonacyjnych, oddechowych, artykulacyjnych i dykcyjnych oraz praca z mikrofonem.
Instruktor: Maria Seibert
Piosenka poetycka
Warsztaty dotyczą takich zagadnień jak: rozśpiewanie, oddech,
ćwiczenia dykcyjne, interpretacja piosenki i wiersza, ruch sceniczny, praca z mikrofonem, budowanie postaci, podstawowe
zagadnienia teatru poezji, znaczenie i użycie gestu oraz rekwizytu.
Uczestnikom warsztatów towarzyszy akompaniator.
Instruktor: Mirosław Wróblewski
Nauka gry na keyboardzie
Warsztaty obejmują nie tylko naukę gry, na zajęciach można
zapoznać się z elementami teorii muzyki, rytmiki, poznawaniem
zapisu nutowego i umiejętności czytania tego zapisu.
Tematyka utworów dobierana jest wg. preferencji oraz ich stopnia zaawansowania.
Instruktor: Mirosław Wróblewski

Kalendarz podatnika

Przypominamy o terminach płatności:
Terminy płatności podatków i opłat:
15.09.2016 r. – comiesięczna rata podatku od nieruchomości od osób prawnych
15.09.2016 r. – comiesięczna rata podatku leśnego od
osób prawnych
15.09.2016 r. – rata podatku rolnego od osób prawnych
15.09.2016 r. – rata podatku od nieruchomości, podatku
rolnego, podatku leśnego łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych
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).
10.08.2016 r., 10.09.2016 r. – comiesięczna opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – płatna na nadany
dla tej opłaty indywidualny numer konta bankowego.
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Warto organizować rodzinne zjazdy – świętowali Nehringowie
Nieczęsto zdarza się
być na czterech weselach jednocześnie, a
jednak to możliwe!
Choć tkwi w tym zdaniu
pewien żart, to jednak tak
mogli się poczuć goście
zjazdu rodziny Nehringów,
która od 1945 roku mieszka w Sztumie. Złote gody
Barbary i Ryszarda Nehringów, perłowe Agnieszki
i Zdzisława, srebrne wesele Barbary i Przemysława oraz kryształowe Małgorzaty Drozdowskiej (z
domu Nehring) i Zbigniewa
stały się okazją do zorganizowania uroczystości w
sobotę 13 sierpnia. Gościnne progi Chatki Skrzatka okazały się świetnym
miejscem dla tej imprezy,
gdzie zgromadziły się trzy
pokolenia rodziny Nehringów, wywodzące się od
Walerii i Bernarda, którzy
po II wojnie światowej
sprowadzili się z Grudziądza do Sztumu. Nestorem
tej rodzinnej linii jest dzisiaj Edwin Nehring, który
w tym roku skończył 83
lata i w przyszłym świętować będzie 60-lecie swego
małżeństwa z Teresą (z
domu Donajską).
Finansowanie obiadów
dla dzieci
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
informuje, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji,
nieprzekraczające kryterium
dochodowego - 771 zł/na
osobę w rodzinie, mogą ubiegać się o wsparcie w formie
pokrycia kosztów obiadów dla
dzieci w szkole lub przedszkolu.
W tym celu osoby zainteresowane powinny zgłosić się do
siedziby MGOPS, ul. Mickiewicza 39, bądź skontaktować telefonicznie pod nr tel. 55 640
63 32, 55 640 63 33.

Pamiątkowe zdjęcie w koszulkach z wyhaftowanym herbem rodzinnym.

Goście zamiast prezentów
dla „młodych par” przynieśli nowe książki dla dzieci
i młodzieży. Zebrana w ten
sposób pokaźna ich biblioteczka zostanie przekazana
dla wychowanków domu
dziecka w Malborku. Po
uroczystym obiedzie każda
świętująca para przedstawiła gościom garść wspomnień z historii rodzinnych
w specjalnie przygotowanych na tę okazję prezentacjach. Goście, często ze
wzruszeniem, mogli w nich
odnaleźć również siebie
sprzed wielu lat.
Kiedy dorośli rozmawiali o
tym, jak to dawniej było,

dzieci radośnie bawiły się
w „kulkolandii”. Nawet
najmłodsze
uczestniczki
uroczystości - pięciomiesięczna Zoja i dziesięciomiesięczna Julia radośnie
brykały i uśmiechały się do
późnych godzin wieczornych.
Świętujące pary przygotowały dla gości niespodzianki. Po prezentacjach wszyscy Nehringowie otrzymali
koszulki z wyhaftowanym
herbem rodzinnym (wg.
J. B. Ritstapp, Armorial
général, Gouda 1887, vol.
2, s. 303) , w których potem, w pięknym słońcu, na
dziedzińcu zrobiliśmy sobie

pamiątkowe zdjęcie. Kolejną niespodzianką był występ zespołu wokalno-tanecznego, który wyłącznie
na tę niepowtarzalną okazję stworzyły świętujące
pary („THE NEHRINGS”).
Mini-koncert okazał się
niezwykle udany a publiczność domagała się bisów.
Znakomite humory sprawiły, że zabawa trwała do
rana. W rozmowach podkreślano, jak wielką wartością jest więź rodzinna,
która tworzy się i utrzymuje także dzięki takim świątecznym uroczystościom.
Barbara Nehring

Urodziny najstarszej mieszkanki Sztumu
101 lat ukończyła 15 sierpnia
Helena Lubińska ze Sztumu.
W imieniu mieszkańców serdeczne życzenia dostojnej jubilatce złożyli wiceburmistrz
Ryszard Wirtwein oraz Sylwia
Mackiewicz, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Podczas rozmowy z delegacją
samorządu, pani Helena wspominała, że zaraz po wojnie także pracowała w magistracie,
tyle że w Gniewie, jej rodzinnym mieście. Do emerytury – w
bibliotece.
Z Ziemią Sztumską jest związana od lat 60. ubiegłego wieku,
gdy mąż Bronisław podjął pra-

Życzenia dostojnej jubilatce złożyli wiceburmistrz Ryszard Wirtwein oraz Sylwia
Mackiewicz.

cę w Szkole Podstawowej w Postolinie. Ma dwóch synów, troje
wnucząt i czworo prawnucząt.
W jej rodzinie długowieczność
nie jest czymś wyjątkowym.

Poza tym przypomniała znane
hasło biblioteczne: „Kto czyta
– żyje wielokrotnie”… Dodajmy
- dłużej!
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SZANOWNI PAŃSTWO!
Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do projektu pn.
„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim aktywizacja społeczno-zawodowa”
została rozpoczęta.
Projekt skierowany jest do osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności do:
• osób korzystających z pomocy społecznej i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy;
• osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy i zakwalifikowanych do III profilu pomocy;
• osób niepełnosprawnych.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Koszty jego organizacji są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 6. Integracja, Działanie 6.1 Aktywna
integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.
W ramach projektu oferujemy m.in. poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawne; dobór szkoleń zawodowych
wraz ze stypendium szkoleniowym; organizację staży zawodowych wraz ze stypendium stażowym; udział w warsztatach oraz
zajęciach edukacyjnych; wsparcie pracownika socjalnego, animatora pracy oraz terapeuty.
Formularze rekrutacyjne dostępne są w siedzibie MGOPS w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39 (pokój nr 4) oraz na stronie
internetowej mgopssztum.pl w zakładce „Programy EU”/ „Aktywizacja społeczno-zawodowa”.
Więcej informacji można uzyskać również pod numerem telefonu 55 640 63 67.

Fundusz alimentacyjny - nowy okres świadczeniowy
Jak co roku od 1 sierpnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie rozpoczął przyjmowanie
wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 października br. do 30 września 2017 roku.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby które złożą wniosek w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia mogą liczyć na ciągłość wypłat tego świadczenia. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia 31 października ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik
nastąpi do dnia 30 listopada.
Pragniemy także przypomnieć wszystkim zainteresowanym mieszkańcom naszej gminy, iż od 1 września tutejszy Ośrodek
rozpoczyna przyjmowanie wniosków na zasiłki rodzinne na okres zasiłkowy 2016/2017 trwający od 1 listopada br. do 31 października 2017 r. Aby zapewnić sobie ciągłość w wypłatach tych zasiłków należy złożyć wniosek w terminie od 1 września do 30
września. W przeciwnym wypadku decyzja oraz wypłata świadczeń przyznanych na podstawie wniosków złożonych w terminie
od 1 października do 30 listopada br. nastąpi do 31 grudnia 2016 r.
Zachęcamy wszystkich Państwa do terminowego składania wniosków, aby nie narażać się na przerwę w pobieraniu należnych
świadczeń.
Jednocześnie informujemy, iż od 1 listopada 2016 roku zmienia się wysokość zasiłków rodzinnych. Zasiłek rodzinny będzie
wynosił:
95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 6 zł),
124 zł na dziecko w wieku 5-18 lat (wzrost o 6 zł),
135 zł na dziecko w wieku 18-24 lat (wzrost o 6 zł,).
Przyjmowaniem wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków rodzinnych zajmuje się Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39, pok.
nr 2 i 3.
Wszelkie informacje uzyskają Państwo także pod numerami tel. 55/640 34 30, 55/640 63 51 i 55/640 63 95.
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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Finansowanie edukacji na terenie
Miasta i Gminy Sztum
Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2016/2017 uczniowie i ich rodziny
mogą liczyć na pomoc w zakresie dofinansowania zakupu podręczników i przyborów szkolnych. Miasto i Gmina Sztum udziela wsparcia na cele edukacyjne.
w ramach realizowanych programów rządowych:

Darmowe podręczniki

W roku szkolnym 2016/2017 zostaną objęci uczniowie klas: I-V szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum. Ich rodzice
nie zapłacą również za ćwiczenia.
Podręczniki, które szkoły zakupiły w 2015 roku, są wieloletnie i zgodnie z przyjętą zasadą, mają służyć trzem kolejnym rocznikom. Szkoły wypożyczają je uczniom na dany rok szkolny. W roku 2016/2017 trafią do klas I, II i IV szkoły
podstawowej oraz I klasy gimnazjum. Dla tych uczniów nowe będą tylko ćwiczenia, które, tak jak w roku poprzednim,
otrzymają na własność.
Nowy komplet bezpłatnych podręczników otrzymają klasy III i V szkoły podstawowej oraz uczniowie klasy II gimnazjum. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewni im również bezpłatne materiały do ćwiczeń oraz w przypadku uczniów
klas III podręcznik do nauki języka obcego. Jedyne za co rodzice będą musieli zapłacić, to podręczniki do przedmiotów
nieobowiązkowych (np. etyka, religia, dodatkowy język obcy). W przypadku klas początkowych będzie to tylko podręcznik do religii.

Wyprawka szkolna’

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie rozpoczynający naukę w klasie VI szkoły podstawowej, klasie III gimnazjum,
szkoły ponadgimnazjalnej będą mogli otrzymać pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników „Wyprawka
szkolna”.
Bez względu na kryterium dochodowe pomoc mogą otrzymać uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego pobierający naukę w klasie VI szkoły podstawowej, w klasie III gimnazjum, w szkole ponadgimnazjalnej.
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym pobierający naukę w szkołach
podstawowych (z wyjątkiem klasy IV-V), w klasie III gimnazjum, lub w szkole ponadgimnazjalnej mają możliwość
uzyskania wsparcia finansowego nie tylko na zakup podręczników, ale również zakup materiałów edukacyjnych.
Wnioski pobiera się i składa w szkole, do której uczęszcza dziecko.
Termin składania upływa w dniu 12 września 2016 roku.

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Miasta i Gminy Sztum znajdujący się w trudnej
sytuacji życiowej i materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu
na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514
zł/ os. w rodzinie.
Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.
Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.
Miesięczna kwota, jaką może otrzymać uczeń, wynosi od 94,40 zł do 236,00 zł.
Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego należy pobierać i składać w Miejsko-Gminnym Zespole
Oświaty w Sztumie do 15 września 2016 roku.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Miasta i Gminy Sztum. Zasiłek szkolny wypłacany jest
bez względu na dochód uczniowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia
losowego.
Wysokość zasiłku szkolnego zależy od rodzaju zdarzenia losowego i może wynosić do 590,00 zł. Zasiłek szkolny
może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny
nie przysługuje uczniom klas zerowych.
Wniosek o udzielenie zasiłku szkolnego należy pobierać i składać w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie w ciągu 2 miesięcy od daty powstania zdarzenia losowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Miejsko - Gminny Zespół Oświaty w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, tel. 55 640 6327
e-mail: poczta@mgzosztum.pl

MIASTO I GMINA
SZTUM

