600-lecie miasta z dodatkiem magii

W krajowej dziesiątce
Podczas Krajowego Forum
Kapitału i Finansów organizowanego w Katowicach
ogłoszono wyniki rankingu
pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”, dotyczącego wykorzystania
funduszy Unii Europejskiej
na projekty społeczne
obejmujące inwestycje w
latach 2007-2015. Bardzo
wysokie, bo 10 miejsce w
kategorii miast powiatowych, zajął Sztum. To już
kolejne wyróżnienie dla
sztumskiego samorządu
związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem
pieniędzy unijnych.
Podziel budżet

Dzięki pokazowi laserowemu podczas Dni Ziemi Sztumskiej widzowie odbyli magiczną podróż
przez 600 lat historii miasta i jego mieszkańców. Urodzinowym obchodom poświęcamy znaczą
część naszego biuletynu.

Od 14 października do 9
grudnia mieszkańcy mogą
zgłaszać propozycje do
Budżetu Obywatelskiego
2017. Tak jak w poprzednich edycjach miasto i
gmina została podzielona
na dwa okręgi konsultacyjne. Pierwszy tworzą
Sztum z wraz z sołectwem
Czernin, drugi pozostałe
sołectwa. Przewidywana
kwota środków przeznaczonych na projekty to
100 000 zł na każdy okręg.
Koszt realizacji pojedynczego zadania (wniosku)
nie może być niższy niż 20
000 zł oraz nie wyższy niż
50 proc. środków w danym okręgu.
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600-lecie Sztumu. Przeżyjmy to raz jeszcze

Dni Ziemi Sztumskiej rozpoczęły się od przemarszu dzieci i młodzieży szkolnej ulicami miasta.

Wśród zaproszonych gości delegacje zagranicznych miast partnerskich.

Mohtar Benari (Val de Reuil) z wybitym szelągiem.

Być jak paparazzi…

Sztumskie żabki z Niepublicznego Przedszkola Na Słonecznej Górce.

W otwarciu odnowionego Parku Miejskiego uczestniczył Mieczysław Struk, marszałek województwa.

WWW.SZTUM.PL • WRZESIEŃ 2016

Oświatowe rewolucje i niepokoje
Zgodnie z decyzją rządu
16 września Ministerstwo
Edukacji Narodowej opublikowało projekty ustaw
zmieniających ustrój szkolny.
Zaproponowano w nich radykalną zmianę struktury szkół,
która ma być wprowadzana
stopniowo, począwszy od 1
września 2017 roku. Nastąpi
wówczas likwidacja gimnazjów oraz powrót do 8-letniej
szkoły podstawowej.
- Prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów jest
zadaniem własnych gminy,
dlatego też to na barki gminy
spadnie wiele zadań związanych z wdrożeniem planowanych zmian. Nie boimy się
ciężkiej pracy, wyzwań, bo do
tego jesteśmy przyzwyczajeni – mówi Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty
w Sztumie. - Ministerstwo
narzuca
bardzo
szybkie
tempo prac nad projektami
ustaw, ale bardzo wiele pytań pozostaje ciągle bez odpowiedzi. Ministerstwo Edukacji niewiele mówi o bardzo
ważnych sprawach - podstawie programowej, planach

nauczania oraz o sposobie
finansowania wprowadzania
reformy. Obawiamy się, że
z naszych własnych pieniędzy będziemy musieli pokryć
koszty zmian, m.in. odprawy
dla zwalnianych nauczycieli,
dostosowanie budynków do
nowych funkcji. Przekazywana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej subwencja
oświatowa nie pokrywa całości wydatków na oświatę.
W 2016 roku sztumski samorząd musi dołożyć z własnych środków około 8 mln zł.
Przez ostatnie lata samorząd pracował nad zapewnieniem optymalnej sieci
szkół oraz jak najlepszych
warunków pracy i nauki,
dostosowywał wyposażenie
placówek do wieku uczniów.
Konsekwentnie realizował inwestycje zmierzające do poprawy bazy oraz oferty edukacyjnej, wykorzystując w
tym celu zarówno pieniądze
z budżetu gminy, jak i duże
środki finansowe Unii Europejskiej. Jednakże w ostatnim czasie określenie długofalowej polityki oświatowej
staje się praktycznie niemoż-

liwe, rokrocznie wprowadzane są zmiany, które powodują chaos w polskiej oświacie.
Zgodnie z projektowanymi założeniami nowa sieć
szkół musi zostać ustalona
do końca marca 2017 roku.
Samorządy mają zaledwie
kilka miesięcy na dokonanie
szczegółowej i dogłębnej
analizy skutków proponowanych zmian oraz zaproponowanie rozwiązań związanych
z ich wdrożeniem.
- Już po dokonaniu wstępnej analizy z niepokojem
stwierdzamy, że nieuniknionym skutkiem reformy
systemu edukacji w zapo-

wiedzianym kształcie będzie
niestety, wbrew ministerialnym zapowiedziom, zmniejszenie liczby zatrudnionych
w naszych szkołach: będzie
mniej oddziałów, a tym samym godzin dla nauczycieli –
stwierdza Katarzyna Krzyżykowska. - Tworząc nową sieć
szkół będziemy kierowali się
przede wszystkim dobrem
uczniów oraz troską o jakość
nauczania. Wspólnie z rodzicami, radnymi, dyrektorami
szkół, nauczycielami dołożymy wszelkich starań, aby
zmiany w systemie edukacji
przebiegały sprawnie.

Strefa bezpłatnego Internetu
Od września działa wersja testowa hotspotu, czyli
strefy z bezpłatnym, bezprzewodowym dostępem do
Internetu. Obejmuje parking
okolice magistratu – w tym
przystanku autobusowego,
a także wnętrze budynku
Urzędu. Użytkownicy mogą
się łączyć przy pomocy laptopów, smartfonów oraz
innych urządzeń wyposażonych w WiFi. Połączenie z
Internetem nastąpi po zapoznaniu się i zaakceptowaniu
regulaminu hotspotu, który
automatycznie wyświetli się
na urządzeniu. Niezaakcep-

towanie regulaminu skutkuje brakiem połączenia. Dla
pojedynczego użytkownika
końcowego
przewidziano
następujące parametry: nazwa sieci SSID: hotspot_
UMIGSZTUM; maksymalna
prędkość pobierania danych:
1 mbit/s; maksymalna prędkość wysyłania danych: 128
kbit/s; maksymalna długość
sesji: 45 min, gdzie przerwa
między sesjami wynosić będzie minimum 15 min, miesięczny limit transferu danych – 750 MB.

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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Pożegnania. Zbigniew Kowzan (1928-2016)
Kilka lat po ukończonych studiach w Akademii Medycznej
w Gdańsku Zbigniew Kowzan z
rodziną (żona Teresa – tak jak
i on lekarz stomatolog i czteroletnia córka Ewa) osiedla się
w Sztumie. Jest rok 1959. Dostaje mieszkanie w bloku przy
ulicy Sienkiewicza 16, chyba
pierwszym oddanym do użytku
po drugiej wojnie. Większość
zasiedlających go lokatorów to
ludzie niezbędni w powiatowym
mieście – nauczyciele, prokurator, dyrektor domu kultury…
Ówczesne władze zaoferowały
ściągniętym z różnych regionów mieszkania dwupokojowe
lub jednopokojowe, ale z kuchnią i łazienką. Opalane kaflowymi piecami, ale w pokojach
wyłożone parkietem. Do tego
małe balkony. Wtedy to było
coś w zgrzebnej gomułkowskich realiach! Doktorostwo
Kowzanowie otrzymali przydział na lokal dwupokojowy.
Po jakimś czasie na frontonie
budynku pojawiła się tabliczka
o gabinecie stomatologicznym
lekarza stomatologa Zbigniewa
Kowzana. Pierwszy prywatny w
PRL-owskiej rzeczywistości naszego miasteczka. Zażartował
kiedyś, że wyrwanymi przez

niego zębami można byłoby
napełnić cały wagon pociągu
towarowego. Ale może to i nie
żart – jeśli ktoś miał ząb do
usunięcia, to preferował stomatologa mężczyznę.
Był zastępcą dyrektora szpitala
powiatowego, Zakładu Opieki
Zdrowotnej. Działał w Polskim
Czerwonym Krzyżu, honorowym krwiodawstwie…
Jako lekarz często był powoływany na ćwiczenia wojskowe,
awansował na kolejne stopnie
oficerskie. Już w nowej rzeczywistości otrzymał awans na
podpułkownika rezerwy. Podczas kameralnej uroczystości
zorganizowanej w środowisku
kombatanckim
opowiedział
o swojej przynależności do 8
Oszmiańskiej Brygady Armii
Krajowej, która wzięła udział
w operacji Ostra Brama. Miał
wówczas 16 lat, ruszył z innymi wyzwalać Wilno z rąk niemieckich, zanim wkroczy do
miasta Armia Czerwona. Ostatecznie Wilno zdobyli Polacy
przy współdziałaniu z czerwonoarmistami. Na Górze Zamkowej załopotał biało-czerwony
sztandar, ale po kilku godzinach Sowieci zamienili go na
czerwony. Podczas jednej z po-

Dzień bez Przemocy
3 października w godz. 16-18
w siedzibie Gminnej Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w Sztumie dla
osób dotkniętych przemocą
przeprowadzono
bezpłatne
konsultacje ze specjalistą ds.
przemocy, podinspektorem ds.
przeciwdziałania uzależnieniom
i przemocy, funkcjonariuszem
Policji oraz radcą prawnym.
Przedsięwzięcie to zorganizowane zostało przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Komendą
Powiatową Policji, w związku z
przypadającym 2 października
Międzynarodowym Dniem bez
Przemocy, który został ustanowiony przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ 15 czerwca 2006
roku.

Park Przemysłowy - kuszenie inwestorów
Miasto i Gmina Sztum cały
czas zabiega o poprawienie
infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum wspólnie z
Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Malbork-Sztum oraz
Pomorską Specjalną Strefą
Ekonomiczną. 6 września w
Szkole Łacińskiej w Malborku
odbyło się seminarium „Szanse i warunki inwestowania na
terenach Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Malborku i Sztumie”, podczas którego prezentację „Zainwestuj w
Sztumie! Oferta inwestycyjna
Miasta i Gminy Sztum” przedstawiał burmistrz Leszek Tabor.
Samorząd usilnie pracuje nad
poprawą jakości oferty inwe-

tyczek Zbigniew Kowzan został
ranny. Potem był świadkiem
tego, jak sowieci potraktowali
żołnierzy AK, niedawnych sojuszników w walce o miasto.
Ta bolesna lekcja pozbawiła go
złudzeń.
We wrześniu 1945 roku z rodzinnej Oszmiany, która została wcielona w skład Białoruskiej
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, z dokumentem wy-

danym przez Pełnomocnika
Okręgowego ds. Ewakuacji Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego i przedstawiciela
rejonowego rządu Białoruskiej
SRR, przyjeżdża transportem
kolejowym do Bydgoszczy. W
dokumencie zaznaczono, że
przewoził z ojczystych stron żywość i rzeczy osobiste… I żywe
wspomnienia. Obiecał, że się
nimi kiedyś szerzej podzieli.

Prezentacja „Zainwestuj w Sztumie” podczas malborskiego seminarium.

stycyjnej i pozyskaniem inwestora do Parku Przemysłowego
w Sztumie. Efektem tego było
spotkanie „Invest in Pomerania
2020 - Zwiększenie Atrakcyjności inwestycyjnej regionu”, które miało miejsce 16 września

w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, gdzie
Agencja Rozwoju Pomorza z
Gdańska wspólnie z partnerem
inicjatywy Invest in Pomerania
przedstawiła zasady współpracy z samorządami.
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Budżet Obywatelski 2017
14 października rusza nabór wniosków!
Budżet obywatelski – co to jest?
Budżet obywatelski – to wydzielona część budżetu gminy,
o przeznaczeniu której decydują bezpośrednio sami mieszkańcy poprzez zgłaszanie pomysłów, a następnie wybór w
głosowaniu zadań do realizacji.
Miasto i Gmina Sztum zostało podzielone na 2 okręgi
konsultacyjne:
• Okręg nr 1 (Sztum i sołectwo Czernin),
• Okręg nr 2 (sołectwa: Barlewice, Biała Góra, ul. Domańskiego, Gościszewo, Gronajny, Kępina, Koniecwałd,
Koślinka, Nowa Wieś, Piekło, Parowy, Pietrzwałd, Postolin,
Sztumskie Pole, Sztumska Wieś, Uśnice, Zajezierze).
Przewidywana kwota środków przeznaczonych na budżet
obywatelski w roku 2017 wynosi po 100 000 zł (na każdy okręg), czyli razem 200 000 zł.
Na co można przeznaczyć środki z budżetu obywatelskiego?
Na zadanie, które przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkańców i funkcjonowania gminy Sztum i polega
na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie elementu infrastruktury gminnej.
Zadanie musi spełniać łącznie poniższe warunki:
• należy do zadań własnych gminy,
• jest możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego,
• koszt realizacji pojedynczego zadania (wniosku)
nie może być niższy niż 20 000 zł oraz nie może być
wyższy niż 50 proc. środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w danym
okręgu,
• teren, na którym zostanie zrealizowany projekt,
musi być terenem dostępnym dla ogółu mieszkańców,
• po realizacji nie może generować niewspółmiernie wysokich kosztów utrzymania,
• jest jednorodne i spójne przedmiotowo, jeżeli
wniosek obejmuje więcej niż jedno zadanie, zadania te muszą stanowić spójną całość, być ze sobą

Przy świetlicy osiedlowej w Czerninie stanęły urządzenia do fitness.

powiązane np. funkcjonalnie,
• jest zgodne z obowiązującymi w gminie planami zagospodarowania przestrzennego, politykami i programami,
nie narusza obowiązujących przepisów prawa, prawa osób
trzecich, w tym prawa własności.
Kto może złożyć wniosek? Kto może głosować?
Każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Sztum, który ukończył
16 lat może zgłosić propozycję zadania do zrealizowania
w ramach budżetu obywatelskiego, wyrazić poparcie dla
wniosku zgłaszanego przez innego wnioskodawcę oraz
wziąć udział w powszechnym głosowaniu, w którym będą
wybierane ostatecznie zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
Przy czym każda uprawniona osoba może zgłosić lub poprzeć tylko projekt z okręgu, w którym jest zameldowana,
tzn. w okręgu nr 1 (Sztum i sołectwo Czernin) lub w okręgu nr 2 (pozostałe 17 sołectw).
Kiedy można złożyć wniosek?
Termin składania rozpoczyna trwa od 14 października do
9 grudnia 2016 roku.
Skąd wziąć formularz wniosku? Gdzie go oddać?
Wnioski będą dostępne w punkcie Informacja mieszczącym się na parterze Urzędu Miasta i Gminy Sztum.
Wypełnione wnioski będzie można dostarczyć:
• osobiście do punktu Informacja mieszczącego się na parterze Urzędu Miasta i Gminy Sztum lub
• korespondencyjnie pod adres: Urząd Miasta i Gminy
Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum z dopiskiem „Projekt-Budżet Obywatelski”.
Gdzie szukać więcej informacji
Więcej informacji na stronie internetowej: www.sztum.
pl/budzet-obywatelski .
Zapraszamy do kontaktu:
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
e-mail: bo@sztum.pl
tel. (55) 640 63 20

Budżet Obywatelski 2016
Do tej pory zrealizowano
pięć z ośmiu zadań tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Funkcjonują
już siłownie zewnętrzne
w Czerninie oraz Nowej
Wsi. Piłkarze Błyskawicy
Postolin na swoim boisku
strzelają gole do nowych
bramek. Kolejnym przedsięwzięciem była całkowita
modernizacja placu zabaw
w Postolinie. Zastąpiono
wysłużone urządzenia nowymi. Wykonano również
plac zabaw na terenie po
hydroforni w Michorowie,
tworząc przyjazny zakątek

dla dzieci. Nie zapomniano
również o dorosłych - na
placach zabaw w Postolinie i Michorowie zamontowano zestawy fitness do
poprawy tężyzny fizycznej.
Niebawem powinna zawisnąć lampa ledowa przy
przystanku autobusowym
w Postolinie
W trakcie przygotowania
są ostatnie zadania - remont chodnika w Czerninie oraz drogi osiedlowej
na ul. Sierakowskich.
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Co w Liderze?

Młodzi
cykliści
Lidera
Sztum startowali w kryterium ulicznym w Jabłonowie. Na bardzo szybkiej
trasie najlepiej wypadł
Łukasz Wysocki, plasując
się w kategorii żak na 12
pozycji. W tej samej kategorii Daniel Falkowski
uplasował się na 16 miejscu. Najmłodsi systematycznie trenują i to przynosi wymierne rezultaty.
W młodzikach rywalizował Jan Smoliński, który
opuścił kilka treningów i
to spowodowało, że ukończył wyścig na dalekiej 31
pozycji. Nowe certyfikaty
USI uprawniające do poruszania się w kolumnie
wyścigu w klubie otrzymali Grzegorz Niewdana i
Eugeniusz Słonina. Szkolenie prowadził w Warszawie Matthew Knight,
sędzia główny tego rocznego Tour de Pologne.
Jesień z ISKRĄ
Klub Jeździecki ISKRA w
Sztumskim Polu rozpoczął
nabór do sekcji jeździeckiej.
- Poszukiwane są osoby,
chcące brać udział w regularnych zajęciach z jazdy
konnej. Celem naboru jest
stworzenie kilku grup – od
początkującej do zaawansowanej – o profilu skokokowo-ujeżdżeniowym oraz
Pony Games/kadryl – wyjaśnia Marta Adamkiewicz,
instruktor.
Uczestnicy sekcji w miesiącach jesienno-zimowych
będą przygotowywani do
reprezentowania
klubu
na zawodach i innych imprezach hippicznych oraz
zdobywać kolejne szczeble
odznak PZJ i teoretyczną
wiedzę nt. koni wierzchowych.
Zapisy oraz więcej informacji pod nr tel. 504 311 006.

Naukowy zawrót głowy z dofinasowaniem
Z ogromną radością
informujemy, że projekt Naukowy zawrót
głowy. Myśl i twórz
współpracując,
czyli
trwała poprawa jakości kształcenia szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta
i Gminy Sztum uzyskał
dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Całkowita wartość
projektu wynosi 3 mln
475 tys. 600 zł.
Projekt realizowany będzie od października 2016
do sierpnia 2018 roku.
Obejmie prawie 1000 uczniów uczęszczających do
czterech szkół podstawowych i dwóch gimnazjów
oraz 114 nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach.
Nauczyciele przejdą szereg różnorodnych szkoleń
i kursów w zakresie: doskonalenia umiejętności
w posługiwaniu się Technologiami Informacyjno-Komunikacyjnymi (TIK);
stosowania nowoczesnych
metod i form pracy sprzyjających kształtowaniu i
rozwojowi kompetencji-kluczowych oraz pracy
z uczniami o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.
Klocki lego edukują
Działanie skierowane do
uczniów to prawie 17 500
godzin zajęć, takich jak
m.in. zajęcia konstruktorskie, polegające na tworzeniu robotów z klocków

lego i ich programowaniu,
czy prowadzone metodą
eksperymentu laboratoria
przyrodnicze i naukowo-techniczne. Podczas zajęć uczniowie będą zdobywali wiedzę, nabywali
nowe umiejętności oraz
pokonywali trudności w
uczeniu się z wykorzystaniem
najnowszych
pomocy
dydaktycznych,
urządzeń i wyposażenia,
np. interaktywnych tablic
i klocków lego, laptopów,
programów multimedialnych do nauki języków
obcych, czy pomocy specjalistycznych takich jak
magiczny dywan. Na zakup wyposażeniu szkół
zostanie przeznaczonych ponad 964 tys. zł.
Zajęcia projektowe będą
realizowane również poza
murami szkół - w różnorodnych ośrodkach kultury i nowoczesnych centrach edukacji takich jak
np.: Teatr Szekspirowski
w Gdańsku, Centrum Nauk
Experyment
w
Gdyni,
Centrum Hewelianum w
Gdańsku czy Stacja Morska Instytutu Oceanologii
w Helu. W 128 wyjazdach
edukacyjnych
weźmie
udział ponad 2100 osób,
co daje minimum dwa wyjazdy na uczestnika projektu.

Oferta projektu jest naprawdę bardzo bogata,
oprócz wyjazdów i zajęć
dodatkowych, realizowane będą także konkursy,
programy i warsztaty ukazujące różnorodne formy
edukacji.
SPINKA doradzi
Projektodawca, myśląc o
przyszłości naszej młodzieży,
zaplanował
w
ramach projektu utworzenie i wyposażenie w
nowoczesne pomoce dydaktyczne w gimnazjach
dwóch Szkolnych Punktów
Informacji i Kariery (SPINKA) oraz dwóch Szkolnych
Klubów Przedsiębiorczości, a także organizację
doradztwa
edukacyjno-zawodowego dla 220
uczniów II i III klas gimnazjów w Sztumie i Czerninie. W celu rozbudowania oferty edukacyjnej,
mającej na celu pomoc w
zaplanowaniu młodym ludziom ścieżki edukacyjnej
i zawodowej ofertę wzbogacono o organizację:
giełdy przedsiębiorczości;
debaty Oxfordzkiej, warsztatów z head hunterem
czy wyjazdu do trójmiejskiej korporacji.

W pierwszej dziesiątce
Wybranie tego projektu w wyniku konkursu to nasz
ogromny sukces - mówi burmistrz Leszek Tabor. -. Konkurencja była bardzo duża. Co trzeci złożony wniosek
został odrzucony. Wiele okolicznych samorządów nie
otrzymało dofinansowania. Dodam, że Naukowy zawrót
głowy… jest 10 pod względem wielkości - na 111 projektów wybranych do finansowego wsparcia.
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Pokolenia na polskich drogach historii
Początek roku szkolnego w polskich szkołach
nieodłącznie łączy się z
upamiętnieniem wrześniowych rocznic.
W sztumskim Gimnazjum
nr 1, podobnie jak w latach
minionych, uczczono pamięć bohaterskich obrońców
Września 1939 roku. Także 17 września rokrocznie
gromadzi młodzież, rodziców, nauczycieli i – przede wszystkim – członków
Związku Sybiraków i kombatantów wojennych oraz
ich rodziny. Światowy Dzień
Sybiraka na stałe wpisał się
w kalendarz obchodzonych
w gimnazjum rocznic.
Tegoroczne obchody 77.
rocznicy agresji sowieckiej
na Polskę, upamiętniające
tragiczne fakty z historii naszego narodu, rozpoczęło
spotkanie przy głazie pamięci na skwerze przy banku
PKO. Na zaproszenie społeczności gimnazjum przybyli przedstawiciele władz
samorządowych oraz członkowie Związku Sybiraków i
kombatanci. W asyście pocztu sztandarowego goście,
młodzież i nauczyciele odśpiewali „Hymn Sybiraków”
i złożyli wiązanki kwiatów w
narodowych, biało-czerwonych barwach.
Kolejna część obchodów
miała miejsce przy Dębach
Pamięci, rosnących przy
szkole. Tu oddano hołd pomordowanym w Katyniu,
Charkowie i innych miejscach ZSRR polskim oficerom: ppor. Janowi Skóreckiemu, por. Stanisławowi
Szarmachowi i ppłk. Teofilowi Neyowi.
Dla młodzieży zawsze wzruszającym momentem jest
chwila, gdy przed tablicami
upamiętniającymi oficerów
znicze zapalają prof. Marian Szarmach – syn por.
Stanisława Szarmacha, czy

Połączony wyjazd seniorów i młodzieży był okazją do wspólnego poznawania dziejów Polski.

Elżbieta i Andrzej Rozkwitalscy, krewni ppor. Skoreckiego. Warto przypomnieć, że
Dęby Pamięci rosną już 6 lat.
Kolejnym punktem obchodów sponsorowanym przez
burmistrza był wyjazd seniorów i młodzieży do Gdańska.
Odwiedzane miejsca wpisywały się w szlak bohaterskiej
obrony, pojednania i wolności. Uczestnicy przeszli drogę
pojednania i zwiedzili małe
muzeum w podgdańskiej parafii w Łęgowie. Miejscowy
proboszcz ks. Grzegorz Rufiński prośbę o przebaczenie
win i pojednanie między narodami skierował głównie do
seniorów.
W Gdańsku uczestnicy wyjazdu zatrzymali się najpierw
przed Pomnikiem Poległych
Stoczniowców z 1970 roku,
gdzie wśród ofiar był młody
robotnik mieszkaniec ziemi
sztumskiej. - Zapaleniem
znicza oddaliśmy hołd ofiarom – relacjonuje Eleonora
Karzarnowicz, nauczycielka.
- Następnie zwiedzaliśmy
wystawę stałą w Europejskim Centrum Solidarności
poświęconą życiu Polaków w

ostatnich latach PRL. Autentyczne eksponaty przybliżają
warunki pracy, mieszkania,
kłopoty ze zdobyciem wielu produktów. Kilka działów
mówi o walce opozycji i radosnym festiwalu Solidarności. Zwróciliśmy uwagę na
nowoczesny przekaz wystawy. Droga wolności zaprowadziła nas do kościoła św.
Brygidy, gdzie znajduje się

tablica katyńska i symboliczne krzyże oficerów Gdańskiej Rodziny Katyńskiej.
Naszą wycieczkę zakończyliśmy przy budynku Poczty
Gdańskiej i Pomniku Obrońców Poczty. Połączony wyjazd seniorów i młodzieży
był okazją do wspólnego poznawania dziejów naszego
kraju i integracji – podsumowuje Eleonora Karzarnowicz.

Marian Szarmach z gimnazjalistami zapala znicz pod tablicą poświęconą ojcu.
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Sztumianie i ich goście radośnie i wspólnie świętowali podczas Dni Ziemi Sztumskiej 600. urodziny swojego miasta

Przedstawiciele miast partnerskich zasadzili drzewko przyjaźni.

Stoisko Przystani Biała Góra z regionalnymi smakołykami.

Tegoroczne
Dni
Ziemi Sztumskiej (9-11
września), obchodzone
w 600-lecie założenia
miasta, miały być szczególnym wydarzeniem i
takim były.
To nie tylko bogata oferta estradowa z gwiazdami:
Rayem Wilsonem (ex Genesis), Urszulą, Agnieszką
Chylińską i Kombi, możliwa
do finansowego udźwignięcia dzięki wsparciu lokalnych sponsorów, ale także
mocne włączenie się w do
obchodów instytucji, stowarzyszeń, placówek oświatowych.
Podczas otwarcia odnowionego Parku Miejskiego
marszałek
województwa
Mieczysław Struk życzył
mieszkańcom, by dobrze im
służył. Sądząc po tłumach,
jakie przewinęły się w ciągu trzech dni i wieczorów i
opiniach, miejsce to zyskało
sympatię. Dawny Małpi Gaj
zaczyna nowe życie…
Spotkanie miast
partnerskich
Sztumski samorząd zaprosił na wspólne świętowanie
600-lecia miasta przedstawicieli miast partnerskich
z Ritterhude (Niemcy), Val
de Reuil (Francja), Polesska
(Rosja) i Kupiszek (Litwa)

drzewko przyjaźni. Odsłonięto też nowe tabliczki
informacyjne, wskazujące
na kierunek i odległość poszczególnych miast partnerskich. W części oficjalnej
złożono również kwiaty pod
pomnikiem Rodła.
Obchodzone w tym roku
600-lecie miasta było doskonałą okazją do pokazania
naszej wielowiekowej historii
i tradycji. Na stoiskach przygotowanych przez lokalne
stowarzyszenia nasi goście
mieli możliwość skosztowania produktów tradycyjnych
Ziemi Sztumskiej.
W niedzielę delegacje wzięły udział w mszy św. oraz
obrzędach z okazji organizowanych w Sztumie dożynek gminno – powiatowych.
Goście brali również udział
w koncertach oraz w pokazie laserowym i sztucznych
ogni kończących Dni Ziemi
Sztumskiej. W oficjalnych
wystąpieniach i prywatnych
rozmowach podkreślali, że
spotkali się z niezwykle serdecznym przyjęciem ze strony sztumian.
W tym miejscu Miasto i
Gmina bardzo serdecznie
dziękuje rodzinom, które
gościły w swoich domowych progach mieszkańców
z Ritterhude i Val de Reuil.

oraz
ze
stowarzyszenia
Heimatkreis Stuhm.
Oprócz oficjalnych przedstawicieli odwiedziła nas
również grupa mieszkańców
z Francji i Niemiec. Celem
zbliżenia się mieszkańców
i nawiązania bliższych relacji nasi goście zamieszkali
u sztumskich rodzin oraz w
gospodarstwach agroturystycznych.
W piątek delegacje wzięły
udział w konferencji na temat współpracy z zagranicą,
podczas której dyskutowano nad formami przyszłej
współpracy oraz pomysłach
dotyczących nowych projektów. Następnie po wspólnym zdjęciu przed magistratem goście włączyli się w
barwny korowód. Na scenie
w Parku Miejskim delegacje
złożyły na ręce burmistrza
Leszka Tabora życzenia dla
mieszkańców z okazji naszego święta. W godzinach
popołudniowych zorganizowane zostało spotkanie dla
oficjalnych delegacji, mieszkańców z miast partnerskich oraz rodzin ze Sztumu,
przyjmujących gości.
W sobotę przedstawiciele Ritterhude, Val de Reuil, Polesska, Kupiszek i
Heimatkreis Stuhm wspólnie
zasadzili przed magistratem

Pod naszym namiotem
Namiot promocyjny Miasta
i Gminy Sztum ustawiony
w Parku Miejskim cieszył
się ogromną popularnością.
Przygotowaliśmy dla odwiedzających rebusy, związane
tematycznie z dziejami naszego miasta. Zmagało się z
nimi ponad 600 osób, w tym
całe rodziny. Każdy, kto rozwiązał rebus, otrzymał gadżety związane z 600-leciem
miasta – czapeczki, torby,
piórniki, kubki, znaczki, itd.
Ogromnym
zainteresowaniem cieszyła się również
moneta
okolicznościowa,
którą każdy, komu na to
siły pozwalały, mógł własnoręcznie wybić, jeśli nie –
przychodziliśmy z pomocą.
Moneta, która trafiła do ponad pół tysiąca osób na rewersie zawiera informacje o
jubileuszu naszego miasta,
natomiast awers to odcisk
szeląga Kazimierza Jagiellończyka, który był środkiem
płatniczym na naszych ziemiach.
Kulinarny Sztum
Urodziny miasta okazały się
świetną okazją, by sięgnąć
do kulinarnych tradycji naszej ziemi. Stowarzyszenie
Przystań Biała Góra pokazało się szerszej publiczności,
wystawiając stoisko z lo-

kalnymi produktami – m.in.
piekielecką kiełbasą z czarną gorczycą, buraczkami
pruskimi, jabłkiem po czernińsku, pierogami z kaszą
gryczaną. W przygotowaniu
tych smakołyków współpracowało z sołectwami Piekło,
Sztumska Wieś i Czernin,
Stowarzyszeniem Przystanek Sztumska Wieś, Kołami
Gospodyń Wiejskich w Czerninie i Piekle oraz Brygidą
Klingenberg-Homą.
Komu
smakowało, a chyba wszystkim!, mógł wziąć przepisy,
bo opublikowano na tę okazję gustowną broszurkę.
Konfraternia Zacnego Jadła,
Napitku i Rękodzieła przygotowała degustację pod hasłem „600 placków ziemniaczanych na 600-lecie”. Była
też darmowa grochówka i –
na naszym stoisku - chleb ze
smalcem i ogórkiem. Miały
wzięcie!
Zagraj to, napisz to
Sztum
W ofercie estradowej Dni
Ziemi Sztumskiej zapewne
każdy znalazł coś dla siebie.
Jeszcze trwają dyskusje, kto
był największą gwiazdą: Ray
Wilson z utworami Genesis,
Agnieszka Chylińska, Urszula, czy Kombi z Sławomirem
Łosowskim? Warto jednak
zauważyć coś, co pewnie
wielu
umknęło:
występ
sztumskich gimnazjalistów
„Zagraj to, Sztum” z melo-

dyjnymi piosenkami o naszym mieście i jego dziejach.
Muzyczne przedsięwzięcie
powstało w ramach Regionalnego Programu Grantowego 2015 Równać Szanse i
został dofinansowany przez
Polsko-Amerykańską
Fundację Wolności. Opiekunami projektu realizowanego
przez dużą grupę gimnazja-

książki podpisywali Leszek
Michalik i Krzysztof Czermański.
Klub Plastyka Paleta przygotował w Sztumskim Centrum
Kultury wystawę prac związanych z 600-leciem.
Od kijków do baśki
LKS Zantyr Sztum po raz
piąty zorganizował w Parku
Miejskim Otwarte Mistrzo-

Włodarze dziękują
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom i wszystkim gościom za
liczny udział w urodzinach miasta.
Dziękujemy instytucjom, służbom, organizacjom, stowarzyszeniom, klubom, krótko mówiąc wszystkim, dzięki którym mogliśmy świętować i korzystać z tak wielu różnorodnych ofert.
Pokazaliśmy, że jesteśmy wspólnotą.
Przewodniczy Rady Miejskiej
Burmistrz Miasta i Gminy
Czesław Oleksiak
Leszek Tabor
listów byli nauczyciele Ludmiła i Rafał Zdzienniccy.
Biblioteka Sztumskiego Centrum Kultury zorganizowała kiermasz najtańszej, ale
wartościowej książki. Prawie
nowe egzemplarze pochodziły z darów czytelników.
Mimo narzekania na upadek
czytelnictwa, efekt okazał
się budujący: z pokaźnej
oferty pozostało po dwóch
dniach tylko kilka egzemplarzy. Może więc problem
tkwi nie w braku zainteresowania książką, ale jej cenie?
Na kiermaszu można było
nabyć pozycje regionalne,
w tym także monografię
„Sztum 1807-1945”. Swoje

Na naszym stoiku było tłoczno przez cały czas.

stwa Miasta i Gminy Sztum
o Puchar Burmistrza Miasta i
Gminy Sztum w nordic walking. Tytuły mistrzowskie w
poszczególnych kategoriach
wiekowych zdobyli: Amelia
Gappa, Michalina Lewandowska, Regina Langmesser, Barbara Gruszka oraz
Maciej Białkowski, Paweł
Grabowski, Andrzej Stępień,
Ryszard Kłopotowski i Jan
Kołpak. Poza tym ponad
20-osobowa grupa maszerów uczestniczyła w 8-kilometrowym rajdzie.
W Otwartym Turnieju Baśki
wzięło udział 13 drużyn, 52
baśkarzy z Chełmży, Pelplina, Tczewa, Gniewu, Jasnej,

Zmagania miłośników gier planszowych.

Mikołajek Pomorskich, Czernina i Sztumu. W klasyfikacji
indywidualnej zwyciężył Roman Szulc (Zantyr II), drugi
był Jakub Szewczyk (Pelplin
II), a trzeci Henryk Nowak
(Dziennik Bałtycki).
Drużynowo najlepsi okazali
się gracze Zantyru II (Lech
Staliński, Roman Szulc, Eugeniusz Richert i Zygmunt
Słupecki),
wyprzedzając
drużynę Dziennika Bałtyckiego (Henryk Nowak, Roman Byczkowski, Kazimierz
Mądry i Bartłomiej Nowak).
Turniej tradycyjnie zorganizowali także brydżyści, a
PZW - Koło Wędkarskie nr 9
w Sztumie otwarte zawody
spławikowe.
W Zespole Szkół spotkali się
miłośnicy gier planszowych.
Na Konwent Gier SztumCon przybyli liczni goście ze
Sztumu, Kwidzyna, Malborka, Ryjewa i Tczewa. Odbyły się 4 turnieje eliminacyjne do Mistrzostw Polski w
grach: Sabotażysta, Królestwo w budowie, Santiago i
Carcassonne.
O skali zainteresowania
Dniami Ziemi Sztumskiej
świadczą statystyki z facebooka Miasta i Gminy
Sztum. Od 10 do 17 września ponad 39 tysięcy odbiorców, aktywność dotycząca
postów – ponad 143 tysiące,
filmy – ponad 6,3 tysiąca…
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Aktywizacja zawodowa ponad 200 bezrobotnych
16
września
dyrektor
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Sylwia Mackiewicz podpisała w imieniu
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum umowę partnerską na rzecz realizacji projektu „Mobilny i
aktywny kapitał ludzki w
powiatach malborskim i
sztumskim - aktywizacja
zawodowa” w ramach
MOF Malbork-Sztum.
Projekt wchodzi w pakiet
przedsięwzięć wynegocjowanych w ramach Zintegrowanego
Porozumienia
Terytorialnego i realizowany
będzie w okresie od października 2016 r. do października 2018 r. w partnerstwie 4 instytucji. Jego
partnerem wiodącym jest
Powiat Malborski, a partnerami Powiat Sztumski, Miasto Malbork oraz Miasto i
Gmina Sztum.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie
osób bezrobotnych po 30
roku życia z terenu powiatu
malborskiego i sztumskiego,
dla których ustalony został
I lub II profil pomocy, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
spełniających co najmniej
jedno z kryteriów: kobieta,
osoba po 50 roku życia, osoba długotrwale bezrobotna,
osoba niepełnosprawna oraz
osoba o niskich kwalifikacjach.
Na terenie powiatu sztumskiego wsparciem zostanie
objętych 209 osób, w tym
20 osób z niepełnosprawnościami. W ramach działań
projektowych zostanie opracowany indywidualny plan
działania, który obejmował
będzie m.in. indywidualne
i grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia i kursy, staże, pokrycie kosztów

Podpisanie umowy partnerskiej programu aktywizacji zawodowej w powiatach
sztumskim i malborskim.

subsydiowanego zatrudnienia - prace interwencyjne,
wyposażenie/doposażenie
stanowiska pracy w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych łączone z pracami interwencyjnymi.
Kompleksowe działania w
zakresie aktywizacji zawodowej będą współfinansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope-

racyjnego
Województwa
Pomorskiego na lata 20142020. Całkowita wartość
projektu wynosi 5 mln 629
tys. 910 zł, w tym wartość
projektu Powiatu Sztumskiego - 2 mln 261 tys. 94 zł.
Szczegółowe informacje na
temat projektu można uzyskać w MGOPS w SztumieDział Projektów, ul. Mickiewicza 39, pok. nr 4, tel. 55
640 63 67.

MGOPS wyjaśnia. 500+ - zamiast pieniędzy pomoc rzeczowa
Mija piąty miesiąc funkcjonowania rządowego
programu 500+, który,
jak zauważamy, w wielu
przypadkach w znaczący sposób poprawił sytuację finansową osób
wychowujących
dzieci. U niektórych rodzin
może jednak wystąpić
problem z właściwym
wydatkowaniem
uzyskanych środków lub
brakiem umiejętności w
tym zakresie.
Przypominamy zatem, że
celem świadczenia wychowawczego jest częściowe
pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem
dziecka, w tym z opieką nad
nim i zaspokojeniem jego
potrzeb życiowych. Ustawodawca przewidział konsekwencje nieprawidłowego
gospodarowania środkami
z program 500+. Wpro-

wadzono przepis, który w
sytuacjach wydatkowania
środków niezgodnie z przeznaczeniem, pozwala gminie lub ośrodkowi pomocy
społecznej, który wypłaca
świadczenie na zamianę
wypłaty pieniężnej na pomoc w formie rzeczowej.
Forma rzeczowa to np. żywność, ubrania, lekarstwa,
itp., ale także na pomoc
rodzinie w formie opłacania usług, np. opłacanie
kursów językowych, żłobka, przedszkola, basenu,
teatru, kosztów internatu,
wykupienie obiadów czy
opłata czynszu, itp. – czyli generalnie zaspokojenie
potrzeb dziecka, któremu to
świadczenie przyznano.
Zanim dojdzie do zamiany
świadczenia 500+ z formy
pieniężnej na rzeczową w
rodzinie, musi zostać przeprowadzony wywiad środo-

wiskowy, który potwierdzi
marnotrawienie
środków.
Uniemożliwienie
przeprowadzenia rodzinnego wywiadu
środowiskowego
lub nieudzielenia podczas
tego wywiadu wyjaśnień
co do okoliczności objętych wywiadem, na etapie
ubiegania się o świadczenie wychowawcze skutkuje
odmową przyznania świadczenia
wychowawczego,
zaś na etapie wypłacania
świadczenia wychowawczego powoduje wstrzymanie
wypłaty świadczenia.
Miejsko-Gminny
Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sztumie otrzymał już kilka sygnałów, z których wynikało,
że rodziny źle wykorzystują
pieniądze z programu „Rodzina 500 plus”. W większości były to rodziny dobrze
już znane pracownikom
tutejszego Ośrodka. Pra-

cownicy MGOPS kontrolują
rodziny, których dotyczyły informacje i na bieżąco
sprawdzają, czy pieniądze
z rządowego programu są
wydawane w sposób właściwy. W razie potrzeby podejmą decyzję, aby pieniądze
zamienić na bony zakupowe
o tej samej wartości, które
można wymienić na wszystkie artykuły poza używkami. Na szczęście takie sytuacje zdarzały się – jak do
tej pory – incydentalnie.
Powyższe rozwiązania pozwalają w każdej konkretnej, indywidualnej sprawie
określić, jaka forma niepieniężna realizacji świadczenia wychowawczego będzie
najbardziej właściwa dla
danej rodziny, w przypadku
potwierdzenia faktu marnotrawienia świadczenia wychowawczego lub wydatkowania niezgodnie z celem.
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Znaleźć się na ścieżce wsparcia

Podczas spotkania potencjalnym uczestnicy projektu poznali zakres oferowanego wsparcia i płynących stąd korzyści.

Od
sierpnia
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie prowadził rekrutację
uczestników do projektu
pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i
sztumskim - aktywizacja
społeczno-zawodowa”,
współfinansowanego
z
Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020.
Uczestnikami projektu mogą
zostać osoby dotknięte i zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystające z pomocy społecznej,
w szczególności osoby niezarejestrowane w Urzędzie
Pracy lub zarejestrowane i
zakwalifikowane do III profilu
pomocy, w tym osoby niepełnosprawne.
2 września odbyło się spotkanie organizacyjno-informacyjne, w którym uczestniczyło
57 osób. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Sylwia Mackiewicz przedstawiła korzyści z

uczestnictwa oraz zapewniła
wsparcie w trakcie realizacji
projektu. Spotkanie poprowadziły Agnieszka Chomiuk
- koordynator zarządzający
projektu oraz Teresa Bieniek koordynator Działu Projektów
MGOPS w Sztumie. Przedstawiły potencjalnym uczestnikom zakres oferowanego
wsparcia.
Pierwszym etapem będzie
określenie przez doradcę
zawodowego, psychologa i
pracownika socjalnego potencjału, potrzeb i problemów uczestników projektu.
Następnie na podstawie kontraktu socjalnego uczestnicy
zostaną skierowani do odpowiednio dobranych ścieżek
wsparcia - dla bezrobotnych
z III profilem lub nowych
uczestników Klubu Integracji
Społecznej.
Program tej pierwszej będzie
realizowany przez 3 miesiącey
w dwóch blokach tematycznych: aktywizacja zawodowa
– prace społecznie użyteczne
oraz aktywizacja społeczna –
warsztaty grupowe. Ponadto
uczestnik otrzyma wsparcie
m.in. pracownika socjalnego,
psychologa, terapeuty oraz

radcy prawnego. W celu rozwijania predyspozycji uczestników i wzmocnienia więzi
rodzinnych prowadzone będą
również zajęcia edukacyjne.
Natomiast osoby korzystające
z pomocy społecznej i niezarejestrowane w Urzędzie
Pracy zostaną skierowane do
Klubu Integracji Społecznej,
w którym działania realizowane będą w okresie od sześciu
do dziewięciu miesięcy. Oferowane wsparcie obejmowało
będzie pracę socjalną, indywidualne i grupowe warsztaty z
psychologiem i doradcą zawodowym, wsparcie animatora
pracy, poradnictwo prawne,
warsztaty grupowe z przedsiębiorczości i ekonomii społecznej, dobór szkoleń zawodowych wraz ze stypendium
szkoleniowym lub organizację
staży zawodowych wraz ze
stypendium stażowym.
Efektem działań rekrutacyjnych było złożenie 51 deklaracji uczestnictwa. Szczegółowe informacje o projekcie
znajdują się na stronie internetowej
mgopssztum.pl
w zakładce „Programy EU”/
„Aktywizacja społeczno-zawodowa”.
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W kilku zdaniach…
DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z parafią św. Anny oraz
Szpitalem Polskim w Sztumie
informują, że 15 października
w kościele Św. Anny o godz.
10 odbędzie się uroczysta msza
św. za przedwcześnie zmarłe
dzieci i ich rodziców. Po ceremonii kościelnej na cmentarzu
Zajezierze w mogiłce „Pamięci
dzieci utraconych” odbędzie
się pochówek dzieci nienarodzonych, których ciałka pozostawione zostały w sztumskim
szpitalu.
ŚWIATOWY DZIEŃ FAS.
9 września po raz pierwszy w
Sztumie obchodziliśmy Światowy Dzień FAS. To kampania,
która ma na celu uświadomienie wszystkim, jakie zagrożenia
niesie ze sobą spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży. Informacji o tym udzielali pracownicy MGOPS, służby zdrowia,
kuratorzy zawodowi przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie
– Wydział Zamiejscowy Sztumie oraz pedagodzy z Zespołu
Szkół im. Jana Kasprowicza i
Zespołu Szkół Zawodowych im.
Stanisława Staszica. Głównymi organizatorami obchodów
był Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sztumie
oraz Fundacja Trzeźwość z
Gdyni.
VII FESTYN TRZEŹWOŚCI.
24 września Klub Abstynenta
„Radość i Słońce” oraz Gimnazjum nr 1 po raz kolejny zorganizowało tę imprezę. Jej celem
jest m.in. promocja abstynencji
i propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego
bez używek oraz edukacja społeczna w zakresie uzależnień i
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie. Podczas festynu można było bezpłatnie skorzystać z
porad terapeuty ds. uzależnień
i przemocy oraz z porad prawnych. Dla uczestników przygotowano wiele konkurencji sportowych, gorący posiłek, napoje
oraz słodycze.

12

WWW.SZTUM.PL • WRZESIEŃ 2016

Letnie wspomnienia z Stajni Iskra
Po dziesięciu tygodniach wakacyjnych obozów jeździeckich w Stajni Iskra pozostały
wspomnienia. Uczestnicy letniej przygody w siodle przyjechali do stadniny koni w
Sztumskim Polu z zakątków
całej Polski, a nawet przylecieli z dalekiej Nowej Zelandii.
Jak podkreślają gospodarze,
widać tendencję rozwojową
sportów konnych w Polsce, a
co za tym idzie, coraz wyższy
poziom wyszkolenia najmłodszych
jeźdźców,
których

zwieńczeniem pobytu były
egzaminy na odznaki przed
komisją Polskiego Związku
Jeździeckiego. Dużą popularnością wśród lokalnej społeczności cieszyły się półkolonie,
dzieci z powiatu sztumskiego
oraz okolic miały okazję spotkać i zaprzyjaźnić się z rówieśnikami z całej Polski.
Koniec wakacji w stadninie
koni rodziny Gossa wcale nie
oznacza jesiennego letargu.
Co prawda kurz na placach
jeździeckich powoli opada

jednak wrzesień i październik
to już czas dla spotkań firmowych i grup szkolnych. Uczniowie spędzają czas w zielonej
szkole lub w siodle. Oprócz
nieograniczonego
kontaktu
ze zwierzętami dzieci poznają
obyczaje polskiej wsi, która
jesienią wygląda bajecznie.
Wiedzą o tym doskonale turyści z zagranicy. Niedawno
gościła grupa jeźdźców z Berlina, od wielu lat podążająca
konno do Królewca wzdłuż
„berlinki”. Zbieranie darów

powiślańskich lasów, suszenie
oraz odbiór w drodze powrotnej – to już coroczna tradycja
niemieckiej grupy konnej. Całodzienny rajd do Białej Góry
oraz krótki rejs Pętlą Żuławską
to również ich stały punkt programu.
Pozostali goście także zgodnie podkreślają inwestycje
związane z aktywną turystyką – rozwój szlaków pieszo-rowerowych,
punktów
wypoczynkowych, grach terenowych typu „quest”.

Segregujmy śmieci w trosce o środowisko i własną kieszeń
Ponad 90 proc. właścicieli nieruchomości miasta i gminy Sztum zadeklarowało, że będzie
segregować odpady. Z przykrością trzeba stwierdzić, że stan faktyczny jest inny.
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nieprawidłowym segregowaniu
komunalnych. To powoduje, iż wzrasta ilość odpadów komunalnych kierowanych na
składowiskach. Pamiętajmy, iż każdy kilogram odpadów zbieranych selektywnie to zysk dla
mieszkańców. Aby uniknąć podwyższenia stawek za wywóz odpadów, Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie przypomina zasady prawidłowej segregacji
odpadów. Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Punkt

Segregujmy śmieci w trosce o środowisko i własną kieszeń
Ponad 90 proc. właścicieli nieruchomości miasta i gminy Sztum
zadeklarowało, że będzie segregować odpady. Z przykrością
trzeba stwierdzić, że stan faktyczny jest inny.
Firmę wywozowa coraz częściej sygnalizuje o nieprawidłowym segregowaniu odpadów komunalnych. To
powoduje, iż wzrasta ilość odpadów
komunalnych kierowanych na składowiska. Pamiętajmy, iż każdy kilogram
odpadów zbieranych selektywnie to
zysk dla mieszkańców. Aby uniknąć
podwyższenia stawek za wywóz odpadów, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie
przypomina zasady prawidłowej segregacji odpadów.

Ścieków,
ul. Żeromskiego
11, Sztum
Punkt Oczyszczalnia
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych
(PSZOK) Oczyszczalnia
Ścieków, ul.
Żeromskiego 11, Sztum
Ilość w roku od właściciela
L.p
Nazwa odpadu
nieruchomości
1.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: np.: lodówki z
agregatem, telewizory, komputery, nośniki danych, itp.

Każda ilość

2. Popiół – przywieziony we własnym zakresie

Każda ilość

3. Przeterminowane leki i chemikalia np.: farby, lakiery, itp.

Każda ilość

4. Zużyte baterie, świetlówki, akumulatory

Każda ilość

5. Przepracowane oleje

Każda ilość

6. Zużyte opony

Małe – 6 szt., większe – 2 szt.

Odpady wielkogabarytowe np.: szafy, wersalki, duże
7.
zabawki, meble ogrodowe, itp.
8.

Każda ilość

Odpady budowlane i rozbiórkowe np.: kafelki, gruz,
tapety, itp.

9. Odpady ulegające biodegradacji i zielone

2 m3
Każda ilość

żółtego
worka
NIE
Zasady segregacji zbieranychDo
u źródła
worków
do segregacji
WRZUCAMY!

WOREK ŻÓŁTY
WOREK ŻÓŁTY
WOREK ŻÓŁTY
ŻÓŁTY
WOREK

WOREK
NIEBIESKI
WOREK
WOREK
WOREK
NIEBIESKI
NIEBIESKI
NIEBIESKI

WOREK ZIELONY
WOREK ZIELONY
WOREK ZIELONY
ZIELONY
WOREK

 Folie, woreczki, reklamówki
 puszki po napojach,
konserwach

woreczki,
reklamówki
 Folie,
opakowania
wielomateriałowe
 Folie,
Folie, woreczki,
woreczki,
reklamówki

reklamówki

puszki
po
napojach,
 Plastikowe butelki i pojemniki

puszki
po
napojach,
 puszki
po napojach,
 konserwach
plastikowe
konserwachzakrętki
konserwach

opakowania
wielomateriałowe

czyste
doniczki
i wiaderka
 opakowania
opakowania
wielomateriałowe

wielomateriałowe

Plastikowe
butelki
i pojemniki

opakowania
po
jogurtach,
 Plastikowe
Plastikowe butelki
butelki ii pojemniki
pojemniki


plastikowe
zakrętki
margarynach i śmietanach

plastikowe
zakrętki

plastikowe
zakrętki

doniczki
i wiaderka
 czyste
plastikowe
opakowania
po
 czyste
czyste doniczki
doniczki
i wiaderka
wiaderka

i

opakowania
po
jogurtach,
kosmetykach i środkach
 opakowania
opakowania po
jogurtach,

jogurtach,
margarynach
i śmietanach
czystości po
margarynach
i
śmietanach
i śmietanach

plastikowe
opakowania
po
 margarynach
drobne plastikowe
 plastikowe
plastikowe opakowania
opakowania
po

po
kosmetykach
i
środkach
meble
kosmetykach
i
środkach
kosmetykach
i
środkach
czystości
czystości
 czystości
drobne
plastikowe
 drobne
drobne plastikowe
plastikowe

meble
meble
meble
1. Gazety, czasopisma, ulotki,
katalogi, zeszyty, książki
2. Papier szkolny, biurowy,
1. Gazety,
pakownyczasopisma, ulotki,
1. Gazety,
Gazety,
czasopisma,
ulotki,
1.
czasopisma,
ulotki,
katalogi,
zeszyty,
książki
3.
torby
i worki
papierowe
katalogi,
zeszyty,
książki
katalogi,
zeszyty,
książki
2.
Papier
szkolny,
biurowy,
4. tektura i kartony
2. Papier
Papier szkolny,
szkolny, biurowy,
biurowy,
2.
pakowny
pakowny
3. pakowny
torby i worki papierowe
3. torby
torby ii worki
worki
papierowe
3.
papierowe
4.
tektura
i kartony
4. tektura
tektura ii kartony
kartony
4.

1. Opakowanie szklane
bezbarwne i kolorowe
2. Słoiki, butelki
1. Opakowanie szklane
1. Opakowanie
Opakowanie
szklane
1.
szklane
bezbarwne
i kolorowe
bezbarwne
i
kolorowe
i kolorowe
2. bezbarwne
Słoiki, butelki
2. Słoiki,
Słoiki, butelki
butelki
2.




















































Do żółtego
workasmarach,
NIE
Opakowań
po olejach,
płynach
DoWRZUCAMY!
żółtego worka
worka NIE
NIE
Do
żółtego
chłodniczych
WRZUCAMY!
WRZUCAMY!
opakowań po lekach, po środkach chwastoOpakowań
po olejach, smarach, płynach
i owadobójczych
Opakowań po olejach, smarach, płynach
Opakowań
chłodniczych
zabawek po olejach, smarach, płynach
chłodniczych
chłodniczych
opakowań
po ilekach,
sprzętu AGD
RTV po środkach chwastoopakowań
po lekach,
lekach, po
po środkach
środkach chwastochwastoopakowań
po
iopakowań
owadobójczych
po
aerozolach
i owadobójczych
owadobójczych
izabawek
puszek
po farbach i lakierach
zabawek
zabawek
sprzętu
AGDniebezpiecznych
i RTV
po
środkach
sprzętuAGD
AGD
RTV
sprzętu
iiaerozolach
RTV
opakowań
po
reklamówek
biodegradowalnych
opakowań
po
aerozolach
opakowań
po
aerozolach
puszek
po farbach
i lakierach
zatłuszczonych
opakowań
po wędlinach,
puszek
po farbach
farbach
lakierach
puszek
po
ii lakierach
po
środkach
niebezpiecznych
produktach rybnych
po środkach
środkach niebezpiecznych
niebezpiecznych
po
reklamówek
biodegradowalnych
elementów samochodowych
reklamówek
biodegradowalnych
reklamówek
biodegradowalnych
zatłuszczonych
opakowań po wędlinach,
styropianu
zatłuszczonych
opakowań po
po wędlinach,
wędlinach,
zatłuszczonych
opakowań
produktach rybnych
produktach
rybnych
produktach
rybnych
elementów
samochodowych
Do niebieskiego
worka
elementów samochodowych
samochodowych
elementów
styropianu
NIE WRZUCAMY!
styropianu
styropianu
Zabrudzonego
lub tłustego
papieru
Do niebieskiego
worka
Do
niebieskiego
worka
worków
po
cemencie,
wapnie
Do
niebieskiego
worka
NIE WRZUCAMY!
NIE WRZUCAMY!
WRZUCAMY!
kalek technicznych,
papierów
NIE
Zabrudzonego
przebitkowych lub tłustego papieru
Zabrudzonego
lub tłustego
tłustego
papieru
Zabrudzonego
lub
papieru
worków
pohigienicznych
cemencie,
wapnie
artykułów
(pampersy,
worków
po
cemencie,
wapnie
worków
potampony,
cemencie,wkłady)
wapnie
kalek
technicznych,
papierów
podpaski,
kalek technicznych,
technicznych, papierów
papierów
kalek
przebitkowych
przebitkowych
Dohigienicznych
zielonego worka
przebitkowych
artykułów
(pampersy,
NIE
WRZUCAMY!
artykułów
higienicznych
(pampersy,
artykułów
higienicznych
(pampersy,
podpaski, tampony,
wkłady)
podpaski,
tampony,
wkłady)
Szkła
płaskiego
–
szyby
okienne
i
podpaski, tampony, wkłady)
Do zielonego worka
samochodowe
Do zielonego
zielonego
worka
Do
worka
WRZUCAMY!
ceramikiNIE
i porcelany
NIE
WRZUCAMY!
NIE
WRZUCAMY!
Szkła
płaskiego – iszyby
okienne i
szkła zbrojonego
nietłukącego
Szkła płaskiego
płaskiego –– szyby
szyby okienne
okienne ii
Szkła
samochodowe
zużytych
świetlówek i żarówek
samochodowe
samochodowe
ceramiki
porcelany
ekranów
ii lamp
telewizyjnych
ceramiki
porcelany
ceramiki
ii porcelany
szkła
zbrojonego
i nietłukącego
szkła
żaroodpornego
szkła zbrojonego
zbrojonego
nietłukącego
szkła
ii nietłukącego
zużytych
świetlówek
naczyń
typu
duralex ii żarówek
zużytych
świetlówek
żarówek
zużytych
świetlówek
i żarówek
ekranów
i lamp telewizyjnych
kineskopów
ekranów
i
lamp
telewizyjnych
ekranów
i
lamp
telewizyjnych
szkła
żaroodpornego
luster
szkła żaroodpornego
żaroodpornego
szkła
naczyń
typu duralex
naczyń
typu duralex
duralex
naczyń
typu
kineskopów
kineskopów
kineskopów
luster

14

WWW.SZTUM.PL • WRZESIEŃ 2016
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sztum, w części obrębu geodezyjnego Gościszewo.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z
art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Sztumie uchwały nr XXI.163.2016 z dnia
30.03.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sztum, w części obrębu geodezyjnego Gościszewo,
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
terenie gminy Sztum, w części obrębu geodezyjnego Gościszewo.
Obszar objęty sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sztum, w części obrębu geodezyjnego Gościszewo obejmuje tereny położone na
północ od wsi Gościszewo, od drogi krajowej nr 55 w kierunku zachodnim do rzeki Nogat.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Sztum ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, Referat Planowania Przestrzennego
i Majątku, pokój nr 40/41.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona do tego planu, w formie pisemnej do
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum na adres: Urzędu Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39,
82-400 Sztum, oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy:
sztum@sztum.pl w terminie do dnia 10.10.2016 r.
Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Sztum.
Sztum, dnia 16.09.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.sztum.pl
w zakładce „Ogłoszenia i wykazy” umieszczono wykaz dotyczący
sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:
W drodze bezprzetargowej: działki oznaczonej nr 204 o pow. 0,5000 ha, klasa gruntu Ps IV,
położonej w Białej Górze z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości oznaczonej nr 205, położonej w Białej Górze, na rzecz osoby, która zamierza
ją nabyć. Cena sprzedaży 17 500,00 zł. Sprzedaż zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust.
1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Nieruchomość ma założona księgę wieczystą
nr GD2I/00001556/1.
Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sztum działka mieści się w terenach rolnych, objętych ochroną przyrody
Natura 2000.
Uwaga. Działka jest obciążona umową dzierżawy.
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.

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 użytkowników)
Część działki nr 262 położonej w obrębie Sztumska Wieś z przeznaczeniem na grunt pod garaż.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 (II piętro) tel. 55 640- 63-72.

Koperta życia i teleopieka
Od października na terenie
miasta i gminy Sztum rusza pilotażowy projekt pn.
„Koperta życia”, który skierowany zostanie do osób
przewlekle chorych, starszych, niepełnosprawnych
lub samotnych, korzystających z pomocy MGOPS.
Akcja ma usprawnić pracę zespołów ratownictwa medycznego i niejednokrotnie uratować
życie potrzebującym. Seniorzy
otrzymają specjalnie przygotowane koperty, w których zapisane zostaną ich dane osobowe
oraz najważniejsze informacje o
stanie zdrowia, przyjmowanych
lekach, alergiach oraz kontakt
do najbliższych. Pakiet z tymi
informacjami będzie przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest w każdym domu
i jest łatwo dostępne. Koperty
będą dostarczone uczestnikom
pilotażowej akcji nieodpłatnie,
a o „Kopercie życia” będą poinformowani ratownicy pogotowia w Sztumie. Przedsięwzięcie
jest uzupełnieniem udzielanego
dotychczas wsparcia seniorom, którzy korzystają z usługi teleopieki, usług opiekuńczych, specjalistycznych usług
opiekuńczych oraz Dziennego
Ośrodka Wsparcia.
Teleopieka
Przypominamy również, że od
listopada 2014 r. Miasto i Gmina Sztum, za pośrednictwem
MGOPS w Sztumie oferuje
świadczenie usługi zapewniającej mieszkańcom telefoniczną
opiekę domową - tzw. teleopiekę, zwaną również guzikiem
życia. W 2015 roku miała ona
charakter pilotażowy. Z uwagi
na zainteresowanie mieszkańców tą formą pomocy, program
ten realizowany jest również w
2016 roku.
Kontakt
Mieszkańców
zainteresowanych tymi usługami prosimy o
kontaktowanie się z pracownikami MGOPS w Sztumie pod
numerem telefonu: 55 640-6342, lub osobiście w siedzibie
ośrodka, ul. Mickiewicza 39.
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600-lecie Sztumu. Przeżyjmy to raz jeszcze

Dawno nie oglądaliśmy tak zdyscyplinowanej i radosnej kolejki, jak ta, która ustawiła się do urodzinowego tortu.

Aż szkoda było kroić, tak pięknie był tort przystrojony.

Drugi dzień urodzin miasta przebiegał pod dyktando motocyklistów.

Parada motocyklistów…

Ray Wilson koncertował w towarzystwie Genesis Clasic Orchestra.
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600-lecie Sztumu. Przeżyjmy to raz jeszcze

Gminno-powiatowe święto plonów było motywem przewodnim ostatniego dnia urodzin miasta.

Starostowie – Magdalena Ciborowska i Marek Smoter.

Wszystkie parkowe drogi prowadziły do… stoisk. Stowarzyszenia miały okazję do promowania swojej działalności.

Oferta estradowa 600 urodzin miasta mogła zadowolić najwybredniejszych. Największą widownię miała Agnieszka Chylińska.

