Sztandar sztumskiej wspólnoty

Podziel budżet
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.
Str. 4
Bieg dla Agnieszki

Sztandar Miasta i Gminy Sztum będzie symbolem łączącym dawnych, obecnych i przyszłych
mieszkańców Ziemi Sztumskiej. 11 listopada w rocznicę odzyskania niepodległości, w roku
600-lecia miasta, nastąpi uroczyste przekazanie sztandaru.

Agnieszka
Borowska,
wielokrotna
medalistka
mistrzostw Polski, najbardziej
utytułowana
lekkoatletka w historii
sztumskiego sportu, po
wypadku rok temu na torze bobslejowym w Sigulde porusza się na wózku.
Zapraszamy
wszystkich
ludzi dobrych serc do
udziału i wsparcia akcji
„Dla Agnieszki - charytatywny bieg i marsz nordic
walking”, która 19 listopada zainauguruje XVIII
Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych.
Str. 15
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM
LESZEK TABOR
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
CZESŁAW OLEKSIAK

MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA
UROCZYSTE OBCHODY

98. ROCZNICY ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
ORAZ
USTANOWIENIE SZTANDARU
MIASTA I GMINY SZTUM

11 listopada

2016

Program:
godz. 9.45
godz. 10.45
godz. 11.00

Msza święta w intencji Ojczyzny w Kościele św. Anny w Sztumie
w trakcie mszy świętej poświęcenia sztandaru Miasta i Gminy Sztum dokona Biskup
Ordynariusz Diecezji Elbląskiej Jacek Jezierski
Przemarsz pod Pomnik Rodła
Uroczystości rocznicowe oraz przekazanie sztandaru Miasta i Gminy Sztum
- Hymn państwowy
- Podniesienie flagi na maszt: kompania honorowa funkcjonariuszy Zakładu Karnego
w Sztumie
- Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Leszka Tabora
- Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie Czesława Oleksiaka
Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia sztandaru Miasta i Gminy Sztum
- Uroczyste wbicie pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru
- Przekazanie sztandaru Miasta i Gminy Sztum
- Salwa honorowa
- Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Rodła
- Złożenie kwiatów pod Głazem Pamięci
godz. 13.00

600lat
1416 - 2016

Kameralny Koncert Niepodległościowy, wystąpią:
- Laureaci Festiwalu Piosenki Ułańskiej
- Kwartet Smyczkowy – Akademia Muzyczna w Gdańsku
Kino Teatr „Powiśle”, ul. Reja 13, Sztum

W przypadku deszczu uroczystości zaplanowane pod Pomnikiem Rodła
odbędą się w Kino-Teatrze.
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Płyty na gminnych drogach

Modernizacja gruntowych dróg betonowymi płytami będzie prowadzona także w przszłym roku.

Dobiega końca realizacja kolejnej, trzeciej już edycji modernizacji dróg gruntowych z
wykorzystaniem betonowych
płyt yombo. Wykonująca na
zlecenie Gminy firma Tereny
Zielone z Kwidzyna wykonała
już modernizacje dróg w następujących miejscowościach:
Gościszewo, Kępina, Koślinka,
Gronajny, Parpary, Biała Góra,
Piekło i Barlewice. Pozostały do

wykonania jeszcze drogi położone w Sztumskiej Wsi, Nowej
Wsi oraz Postolinie. Przewiduje
się, że ich remont zgodnie z
zawartą umową zostanie zakończony do końca listopada.
Widząc potrzeby oraz wsłuchując się w opinie i postulaty
mieszkańców, burmistrz Leszek Tabor zdecydował o zaplanowaniu realizacji w przyszłym
roku budżetowym, kolejnej, bo

czwartej edycji. Podobnie jak
w latach ubiegłych na ten cel
zostanie zabezpieczona kwota
w wysokości 1,5 mln złotych.
Po zakończeniu bieżącej
edycji modernizacji przedstawimy Państwu obszerne sprawozdanie.
Opinie na temat programu
można przesyłać pod adresem
e-mailowym: biuletyn@sztum.
pl.

II Sztumskie Święto Miodu

12 listopada, w Sztumskim
Centrum Kultury, zapowiada
się ciekawe przedsięwzięcie
organizowane wspólnie przez
Wielką Konfraternię Zacnego
Jadła, Napitku i Rękodzieła
oraz Powiślańską Organizację Turystyczną. O godz. 11

zacznie się tam II Sztumskie
Święto Miodu.
Chyba najistotniejszym jego
elementem będzie jarmark,
na którym będzie można
kupić różne rodzaje dobrego miodu bezpośrednio od
pszczelarzy, a także tzw. pro-

dukty pszczele: pierzgę, pyłek
kwiatowy czy propolis. Nie zabraknie kosmetyków opartych
na miodzie, a także regionalnej i tradycyjnej żywności.
Tym razem jarmark będzie
w Sali Czekoladowej. Poprzednio wystawcom ledwo
starczyło miejsca w foyer, a
i goście zeszłorocznego jarmarku mieli powody do narzekania na ścisk przy stoiskach.
Konfratrzy przygotują dla
gości skromny posiłek serwowany bezpłatnie. Jako że w
tle jest miód pszczeli – będzie
to oczywiście potrawa z miodem. Każdemu przychodzą na
myśl skrzydełka w miodzie.
Tak też się stanie!
Prócz jarmarku, SCK będzie
gościć XIII Ogólnopolski Konkurs Miodów Pitnych Wielkiej
Konfraterni Zacnego Jadła,
Napitku i Rękodzieła, który
chyba na dobre zadomowi się
w tym gościnnym miejscu.

W sąsiedztwie
wiatraków
16 lipca 2016 r. weszła
w życie ustawa z dnia 20
maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni
wiatrowych (Dz. U. 2016
poz. 961), która określa
warunki i tryb lokalizacji i
budowy elektrowni wiatrowych oraz warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych
w sąsiedztwie istniejącej
albo planowanej zabudowy mieszkaniowej. Konsekwencją wprowadzenia tej
ustawy są zmiany w przepisach dotyczących wydawania warunków zabudowy
(tzw. decyzji WZ). Ustawa
wprowadza jednak okres
przejściowy dla postępowań
w przedmiocie wydania decyzji WZ, dotyczących budynku mieszkalnego, albo
budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa,
wszczętych po dniu wejścia
w życie ustawy - prowadzi się je na podstawie
przepisów dotychczasowych przez 36 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy (art. 14 ust. 2
ustawy).
Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum dokonuje analizy terenów objętych powiększoną strefą ochronną istniejących elektrowni wiatrowych
w Koniecwałdzie i Postolinie, a następnie zawiadomi
właścicieli tych terenów o
możliwości składania wniosków o ustalenie warunków
zabudowy dla planowanych
budynków o funkcji mieszkaniowej na podstawie dotychczasowych przepisów
w ciągu 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do
16.07.2019 r.
Szczegółowe informacje
można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Sztum (II piętro, pok. 40)
lub telefonicznie pod numerem (55) 640 63 80.
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Budżet Obywatelski 2017
Do 9 grudnia potrwa 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, zada-

nia te muszą stanowić spójną całość, być ze sobą
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

Dlaczego do BO 2017 nie składamy projektów oświetleniowych?
Jak wcześniej informowaliśmy, Miasto i Gmina Sztum
jako lider projektu partnerskiego pn. „Poprawa efektywności
energetycznej
na terenie MOF Malbork-Sztum (oświetlenie uliczne)”, złożyła wniosek w
ramach ogłoszonego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego konkursu 10.4 Redukcja emisji. Naszymi partnerami są
samorządy Malborka oraz
Starego Pola.
W sytuacji pozytywnej de-

cyzji o przyznaniu dofinansowania projekt zakłada
całkowitą
modernizację
istniejącego
oświetlenia
ulicznego ze starego energochłonnego
sodowego
na nowoczesne i energooszczędne oświetlenie ledowe, wymianę ok. 1600
opraw
oświetleniowych
oraz montaż 125 nowych
słupów
oświetleniowych
w różnych lokalizacjach
na terenie gminy w celu
zapewnienia
właściwych
norm oświetlenia. Ponadto

w ramach projektu zostanie
wykonany system zdalnego
zarządzania oświetleniem,
dzięki któremu dodatkowo
będzie możliwe ograniczenie kosztów związanych z
eksploatacją
oświetlenia
oraz zużyciem energii.
Efektem realizacji projektu
ma być znaczne obniżenie
emisji dwutlenku węgla
(CO2) z obecnych 534 ton
rocznie do 252 ton. Nie
bez znaczenia jest również
oszczędność energetyczna,
która została oszacowana z

688 tys. 845 kWh do 363
tys. 870 kWh w stosunku
rocznym.
W przypadku pozytywnej realizacji projektu, jak
wcześniej informowaliśmy,
z uzyskiwanych oszczędności będzie sukcesywnie
planowana i wykonywana rozbudowa oświetlenia
ulicznego. Środki finansowe na oświetlenie uliczne w
przyszłorocznym budżecie
będą przeznaczane wyłącznie na jego modernizację.
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Przybliżanie historii. Czytając z radości płakałam…
11 listopada 1918 roku,
poniedziałek. W lesie
Compiegne zostaje podpisany rozejm między
Ententą a Cesarstwem
Niemieckim, który kończy I wojnę światową.
Zwolniony zaledwie dzień
wcześniej z twierdzy w
Magdeburgu Józef Piłsudski jest w Warszawie i na
prośbę Rady Regencyjnej
przejmuje
dowództwo
nad wojskiem polskim. W
ciągu trzech dni wojska
niemieckie
opuszczają
Królestwo Polskie…
Pierwsze powojenne tygodnie na Ziemi Sztumskiej,
nadzieje miejscowych Polaków na włączenie Powiśla do
odradzającej się Ojczyzny,
wyzierają z kart wspomnień
Marii z Rzepnikowskich Donimirskiej (1890-1942), żony
Kazimierza, właściciela Małych Ramz, wybitnego polskiego działacza. Zachęcając
do lektury całości (Maria Donimirska Bóg dał nam czas
próby. Wspomnienia z lat
1918-1935, Sztum 2012), cytujemy kilka fragmentów.
Grudzień 1918
Dzień obfituje w wiadomości.
Najpierw telefonował Nowak,
gbur [zamożny rolnik] z Podstolina. Powiedział, że drugi
nauczyciel (…) Kandyba, wybiera się na zjazd [polskich]
nauczycieli do Poznania.
Gazety pełnie jak najlepszych
wieści. [Ignacy] Paderewski
płynie do Gdańska, za nim
[generał Józef] Haller z [polskim] wojskiem. Czytając,
myślałam, że mi się rozum
pomiesza; z radości płakałam. (…)
Pisała mi też Celina Kowalska spod Kwidzyna [żona
właściciela majątku Górki]
(…). Nienawiść ku nim jako
jedynym Polakom ogromna. Gazeta miejscowa zionie
ogniem „na bezczelność polską”, nawołuje do zbrojnego
wystąpienia. Celina biada, że
lud tamtejszy, który tę gazetę
abonuje odczyta, że to hasło

przeciw panom. Kowalskiego
podobno chcieli aresztować.
Nawiasem mówiąc, represje skierowane są przeciwko
mało szkodliwym i energicznym członkom społeczeństwa polskiego jak Kowalscy.
27 grudnia 1818
W pierwsze święto zajęła
się przez cały czas dziećmi,
a wieczorem pojechaliśmy
do Hohendorfu [Czernina],
gdzie czekało na wiele nowin. Między 5 a 6 wieczór
Maniuta [Maria, córka Jana
Donimirskiego z Buchwałdu
(Bukowa), żona Józefa Chełkowskiego, właściciela majątku w Śmiełowie w Wielkopolsce], że Paderewski jest
w Gdańsku. Ona z nim i jego
żoną, a w drugie święto jadą
razem do Poznania. Nawet
pp. Paderewscy obiecali być
w Śmiełowie. (…)
W drugie święto mieliśmy u
nas sąsiedztwo, przybył także Feliks Chełkowski, który z
mamą Maniutą był na owym
powitaniu i mógł nam bliższych szczegółów udzielić.
Paderewski spodziewany był
22 grudnia, ale ponieważ nie
przybył, więc Maniuta w Wigilię pojechała na dworzec,
aby wyjechać do Buchwałdu.
Krótko przed odejściem pociągu przybiegł do niej żołnierz polski, [Jan] Maciaszek,
z wiadomością, że Paderewski za kilka godzin przybędzie. Wobec tego wróciła do
hotelu. Jeść nie było co, więc
telefonowała do Buchwałdu,
skąd jej dwa kufry specjałów przez żołnierza przesłali. Te zapasy bajecznie się
przydały, bo potem sama dla
mistrza i wysłanników angielskich poczęstunek przygotowała.
W nocy z 24 na 25 wpłynął
okręt do portu, a 25 o godz.
10 był Paderewski na dworcu
witany. Zamieszkał w hotelu Danzinger Hof. Po obiedzie była konferencja z nim,
Maciaszkiem,
[Stefanem]
Łaszewskim,
Iwanowskim,
pułkownikiem wojsk Hallera. Tenże podobno wyruszyć

Autorka wspomnień (ok. 1906)

ma z Havru 15 stycznia, ale
Paderewski wysłał depeszę,
prosząc o przyspieszenie
wyjazdu. Potem z posłami
polskimi i przedstawicielami
Rady Ludowej zjadł obiad o
8 wieczorem. Halina Czarlińska, śpiewaczka operowa,
zaśpiewała z marszu a sam
mistrz podbiegł, by jej akompaniować. (…)
Gazety z soboty 29 grudnia
przyniosły opisy szczegółowe
przyjęcia Paderewskiego w
Poznaniu. Było nadzwyczaj
serdeczne i uroczyste. (…)
Obecnie Poznań jest teatrem
starć między Niemcami i Polakami. (…) Komendant miasta
Maciaszek nakazał dużo rewizji w podejrzanych domach
niemieckich. Sporo broni i
amunicji odkryto. Niemcy
tłumaczą się, że wywieszenie
licznych sztandarów amerykańskich, angielskich sprowadziło to wzburzenie. Lała
się więc krew na sztandary
koalicji, bo liczne były ofiary
ze strony polskiej, a dwóch
czy trzech ludzi ze strony niemieckiej.
Nawiązując do tego, umieściła sztumska Rada Ludowa
w „Stuhmer Zeitung” [Gazeta Sztumska] ogłoszenie
w dwóch językach, które

brzmi: „Czytamy w gazetach
o krwawych starciach między Niemcami i Polakami w
Poznańskiem. Korzystamy z
tego, żeby znowu nawoływać
ludność do zachowania spokoju i rozwagi, i odczekania
cierpliwie na decyzje konferencji pokojowej. jak dawniej
potępiamy wszelkie gwałty i
zakłócenia porządku w powiecie”. Odezwa dosyć słaba.
(…)
28 grudnia hrabina [Helena Sierakowska z Waplewa]
niepodziewanie
wyjechała
do Poznania, aby się tam z
Paderewskim skomunikować
i razem z nim do Warszawy
wybrać. Mnie pozostało prowadzenie zebrania organizacyjnego [Towarzystwa Kobiet
św. Kingi] w Sztumie. Liczny
był udział kobiet. (…) Mówiłam przeszło dwie godziny,
ustawy zostały przyjęte, zarząd wybrany. (…) Zaproponowałam na końcu śpiew
„Jeszcze Polska nie zginęła”,
ale oprócz nas czterech –
pp. Domańskiej, Michalskiej,
Wandzi [Donimirskiej] z Hohendorfu – nikt nie śpiewał,
bo nie umiał.
1 stycznia 1919
O roku nowy! Przynieś nam
spełnienie pragnień, daj nam
najprędzej dzień wolności.
Boże sprawiedliwości, łaskawe zwróć oczy na pokrzywdzone twe dzieci i daj im kraj
przynależny! Nadzieja i niepewność na przemian nami
wstrząsają. Paderewski we
wszystkich swych przemowach o polskim Wybrzeżu
wraz z Gdańskiem wspominał. (…) Krew się burzy na
[premiera rządu Jędrzeja]
Moraczewskiego, który do
dr. Grabskiego, pułkownika
wojsk polskich, wysłannika
Komitetu Narodowego w Paryżu, powiedział, że Gdańsk
jest Polsce niekoniecznie
potrzebny. Wystarczy Wolna
Republika Gdańska.
Na szczęście jest nad nami
nie tylko Moraczewski, ale i
Bóg łaskawy.
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Wybieram wodę i stawiam na zdrowie
W zdrowym ciele, zdrowy duch… Któż z nas nie
zna tego hasła? Ile razy
jest ono wypowiadane lub
usłyszane przy różnych
okazjach? Jednakże w tym
roku szkolnym pasuje jak
ulał do działań proekologicznych i prozdrowotnych
podejmowanych w „Dwójce”.
Spośród wielu realizowanych
programów warto wspomnieć
o programie edukacyjnym:
„Śniadanie daje moc”, którego
celem jest zwiększanie świadomości związanej ze zdrowym
odżywianiem oraz roli tego
posiłku w diecie dziecka. Uczniowie doskonale wiedzą, że
to najważniejszy posiłek dnia,
dzięki któremu mają energię
do nauki, lepiej koncentrują
się podczas zajęć i mają siłę do
zabawy. To najlepszy start w
nowy dzień!
- Już po raz szósty, 8 listopada
będziemy obchodzić wspólnie
z dziećmi z całej Polski „Dzień
śniadanie daje moc” – mówią
Ewa Krawczykowska i Grażyna Michalik. - Jest to zarazem
Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania, ustanowiony w 2007 roku przez ówczesnego Komisarza ds. Zdrowia

Markosa Kyprianou. Do tej pory
dzień ten z powodzeniem jest
obchodzony w kilku krajach Europy Zachodniej, m.in. w Wielkiej Brytanii.
Poprzez naukę i zabawę uczniowie zwiększają swoje kompetencje w zakresie edukacji
prozdrowotnej: zakładają Kluby
Śniadaniowe, wypełniają misje
związane z zasadami zdrowego
odżywiania, samodzielnie bądź
wspólnie z rodzicami przygotowują smaczne i zdrowe śniadania. Chętnie biorą udział w różnych konkursach, spotkaniach z

ciekawymi ludźmi oraz warsztatach kulinarnych. Niezapomnianym przeżyciem był udział w
biciu rekorgu Guinnessa w największej lekcji gotowania zdrowego śniadania.
Ponadto, w myśl idei: stawiam
na zdrowie, realizowane są
programy: „Szklanka mleka”,
„Owoce i warzywa w szkole”
czy „Mam kota na punkcie mleka”.
W tym roku szkolnym realizowany jest również ogólnopolski
program edukacyjny „Wybieram wodę”. Jest to wspólna

inicjatywa Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Instytutu
Promocji Zdrowia i Dietoterapii.
Działania programu mają zwracać szczególną uwagę na to,
jak ważną rolę w zachowaniu
zdrowia odgrywa prawidłowe
nawodnienie organizmu. Nasz
organizm bowiem nie posiada
rezerw wody, z których mógłby
skorzystać w stanach odwodnienia, dlatego trzeba je ciągle
uzupełniać. Co więcej, realizowane działania będą podkreślać rolę wody także w środowisku, gospodarce, przemyśle
i rolnictwie. Od najmłodszych
lat uczymy się, że woda to życie. Jednak często nie zdajemy
sobie w szczegółach sprawy z
tego, jak bardzo jest ona ważna
dla istnienia, trwania i rozwoju
życia na Ziemi.
Zadaniem nauczycieli i wychowawców jest zadbanie o małego zdrowego człowieka, który
w życiu dorosłym będzie propagował zdrowe nawyki i postawi
na zdrowie.
- Życzymy sobie i naszym uczniom, żeby Szkoła Podstawowa
nr 2 była miejscem, w którym
mogą uczyć się, jak lepiej i
zdrowiej żyć – kończą Ewa
Krawczykowska i Grażyna Michalik.

Uczę się bezpiecznie
12 października w Szkole Podstawowej nr 2 odbyła się Wojewódzka inauguracja projektu
„Uczę się bezpiecznie”. Pomysłodawcą okazali się funkcjonariusze z Wydziału Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Gdańsku, a organizatorem
Komenda Powiatowa Policji
w Sztumie. Bohaterami tejże
imprezy byli najmłodsi uczniowie z klas pierwszych, którzy
niedawno rozpoczęli naukę w
szkole. W spotkaniu uczestniczyła podinsp. Iwona Kuczyńska - naczelnik Wydziału
Prewencji, która przypomniała
dzieciom zasady szeroko pojętego bezpieczeństwa w drodze

do szkoły. Przybyli też przedstawiciele firmy Lotos, komendant
powiatowy policji w Sztumie
mł. insp. Tomasz Czaja oraz
jego zastępca, nadkom. Remigiusz Wierzba. Każdy z przybyłych gości przypomniał, że
bezpieczeństwo każdego dziecka jest priorytetem i należy
dołożyć wszelkich starań, aby
je zapewnić.
Uczniowie pierwszych klas w
ramach projektu otrzymali
upominki w postaci elementów odblaskowych z logo firmy
Lotos oraz pakiety związane
z bezpieczną drogą do szkoły.
Natomiast trochę starsi koledzy
z klasy drugiej „c” zaprezento-

Największą atrakcją dla dzieci okazał się policyjny słoń „POPO”(na zdjęciu w środku)
- maskotka pomorskiej policji.

wali krótkie przedstawienie pt.
„Bezpieczna droga do szkoły”. Były wierszyki o znakach
drogowych, sygnalizatorze dla
pieszych, znaczkach odblaskowych, piosenki, a nawet taniec
do piosenki „Przepisowy ruch

drogowy ze Spongebobem”.
Sztumscy policjanci urządzili
stoisko prewencyjne, gdzie każde dziecko mogło zrobić sobie
odcisk rączki pod okiem technika policyjnego oraz usiąść na
policyjnym motocyklu.
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Bezpieczna+ wkracza do szkół
Od października w Szkole Podstawowej nr 2 w
Sztumie, Gimnazjum nr
1 w Sztumie, Szkole Podstawowej i Gimnazjum
Zespołu Szkół w Czerninie oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
rozpoczęła się realizacja
rządowego
programu
„Bezpieczna+”.
Program wspomaga organy
prowadzące szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i
opieki. Łączna wartość projektów realizowanych przez
szkoły naszej gminy to 59
148,74 zł.
Każda ze szkół realizuje zaplanowane przez siebie indywidualnie projekty i działania,
które są niezwykle różnorodne. W dniach 7-8 października grupa 40 uczniów z klas
pierwszych Gimnazjum nr
2 w Czerninie wyjechało na
dwudniowe warsztaty do Zielonej Szkoły w Brachlewie.
Głównym celem było doskonaleniem umiejętności pracy
zespołowej, debata dotyczącą dyskryminacji oraz wypracowanie praktyk antydyskryminacyjnych, które będą
obowiązywały w danej klasie.
Podczas zajęć wyjazdowych
poruszane były ponadto tematy związane z przeciwdziałaniem agresji rówieśniczej
powodowanej stereotypami
i uprzedzeniami – w ramach
zajęć powstały katalogi zachowań zabronionych.
Z duchem lasu…
Ważnym elementem wyjazdu był warsztat dotyczący
kształtowania w uczniach
aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy, rozwijający
umiejętności komunikacyjne
i kształtujące więzi interpersonalne między uczniami.
Alina Michalik, założycielka
organizacji Z Duchem Lasu,
prowadziła warsztaty umożliwiające młodym ludziom
bezpośredni kontakt z przy-

Warsztaty prowadzone przez Alinę Michalik w Zielonej Szkole.

rodą. Młodzież była bardzo zadowolona z wyjazdu.
Oprócz udziału w zajęciach
uczniowie mieli okazję lepiej
się poznać.
Program realizowany będzie
do grudnia, na kolejne miesiące zaplanowano szereg
równie ciekawych przedsięwzięć takich jak m.in.: w Zespole Szkół w Czerninie będą
prowadzone zajęcia z zumby i nordic walking, mające
na celu odreagowanie złych
emocji.
Z koniem na ty
W dniach 10-11 października
uczniowie klas pierwszych
Gimnazjum nr 1 uczestniczyli wraz z wychowawcami w
zajęciach integracyjnych na
terenie Stadniny Koni Iskra w
Sztumskim Polu.
W pierwszym dniu zajęć
uczniowie mieli okazję poznać, m. in., jak funkcjonuje
stadnina, jak profesjonalnie
„ubiera się koń i jeździec”.
Najwięcej emocji wzbudziło jednak zapoznanie się
z głównymi mieszkańcami
stadniny. Zwierzęta wydawały się być wielkie, dostojne,
niedostępne, ale instruktorzy
skutecznie zmienili zdanie
uczestników projektu na ten
temat. Okazało się, że konie
są niezwykle przyjacielskie.
Niemal wszyscy uczniowie
i nauczyciele pokonali swój
lęk i wzięli udział w zajęciach
jazdy konnej.
Wszystkie zajęcia prowadzo-

ne były w zespołach klasowych, aby zintegrować młodzież, pochodzącą z różnych
szkół i różnych miejscowości.
W szczególności kształtowane były aktywne, prospołeczne postawy, rozwijające
umiejętności komunikacyjne
i kształtujące więzi interpersonalne między uczniami.
Drugiego dnia na terenie
stadniny uczniowie brali
udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie oraz
szkolnego psychologa. Zajęcia miały na celu utrwalenie
efektu więzi rówieśniczej,
wzajemnego poznania się,
wzmocniły poziom tolerancji
i spójności grupy.
Archipelag skarbów
Uczniowie, nauczyciele i rodzice uczniów gimnazjum
wezmą udział w Programie
Profilaktyki Zintegrowanej Archipelag Skarbów, prowadzonym w formie warsztatów
dotyczących profilaktyki uzależnień, edukacji seksualnej,
relacji rówieśniczych oraz
wielu innym aspektów ważnych w życiu młodego człowieka.
W Szkole Podstawowej nr 2
będą realizowane zajęcia w
Miasteczku Ruchu Drogowego, zakupionym w ramach
niniejszego projektu, natomiast uczniowie z Nowej Wsi
przejdą szkolenie w zakresie
ratownictwa medycznego.

Ulica Synagogalna
29 września uczniowie
z Gimnazjum nr 1 im.
Jana Pawła II w Sztumie
rozpoczęli warsztaty w
ramach „Szkoły Dialogu” - programu edukacyjnego fundacji Forum
Dialogu. Warsztaty odbyły się dotychczas z
ogromnym sukcesem w
ponad 260 szkołach w
około 175 miejscowościach całej Polski.
Szkoła Dialogu to program realizowany od 2008
roku, którego celem jest
poszerzanie wiedzy uczniów
Na temat wielowiekowej
obecności Żydów w Polsce
oraz ich wkładu w rozwój
społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju.
Oparty jest on na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie
i dialog to klucz do przełamywania barier. Uczestniczące w projekcie szkoły
otrzymują tytuł SZKOŁY
DIALOGU.
Podczas czterech warsztatów uczniowie poznają szereg zagadnień związanych
z kulturą i tradycją żydowską, a następnie pod opieką
trenerów Forum przygotują
trasę spaceru upamiętniającego przedwojenną historię ludności żydowskiej
z Sztumu. Efekty tej pracy
zaprezentują mieszkańcom
miasta podczas wycieczki
finałowej. Sprawozdanie z
wycieczki weźmie udział w
konkursie, którego zwycięzcy zostaną ogłoszeni na początku marca 2017 r. podczas uroczystej Gali Szkoły
Dialogu w Warszawie.
Fundacja Forum Dialogu
jest organizacją pozarządową zajmującą się od siedemnastu lat działalnością
na rzecz zbliżenia pomiędzy
Polakami a Żydami, przeciwdziałaniem przejawom
antysemityzmu i ksenofobii,
a także edukacją na rzecz
tolerancji.
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Pozyskiwacz musi mieć w sobie żyłkę hazardzisty
Rozmowa z Ewą Ruczyńską, kierownikiem Referatu
Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
- Mieszkańcy już jako coś
oczywistego odbierają informacje, że Miasto i Gmina Sztum pozyskała środki
unijne na dofinansowanie
kolejnego projektu. A za
każdym projektem stoi
praca urzędników magistratu, wszystkie zaś
wątki skupiają się w Referacie Rozwoju Lokalnego, którym pani kieruje.
Porozmawiamy o tym, jak
od kuchni wygląda przygotowanie projektu
- Na początku dodam, że
oprócz pozyskiwania środków
unijnych nasz referat zajmuje się m.in. także promocją
gminy, współpracą ze stowarzyszeniami (przyznawanie i rozliczanie dotacji) oraz
współpracą z zagranicą. Wracając do pytania: obawiam
się, że odpowiedź nie będzie
zajmująca, nie sposób uniknąć branżowej terminologii,
odwoływania się do różnych
strategii rozwoju, wytycznych
konkursowych,
programów
operacyjnych, regionalnych…
Całe stosy dokumentów.
- Odłóżmy to na bok, bo
rzeczywiście ugrzęźniemy… Zapytam więc inaczej: jak rozpoczyna się
myślenie o nowym projekcie, mającym szansę
na dofinansowanie? Wielu
myśli, że unijne pieniądze
spadają jak manna z nieba. Mówisz i masz.
- Nic bardziej mylnego. Na
ich otrzymanie trzeba bardzo ciężko zapracować przy
bardzo ostrej konkurencji.
Najprościej rzecz ujmując,
myślenie o projekcie przebiega dwutorowo. Pierwszy,
najbardziej oczywisty: jest
np. potrzeba zbudowania sieci
sanitarno-kanalizacyjnej.
Szukamy programu, z którego
można byłoby otrzymać na
ten cel dofinansowanie, ana-

lizujemy, jakie musimy jako
gmina spełnić wymogi, posiadać stosowne pozwolenia,
dokumenty, itd. Druga ścieżka
polega na analizowaniu programów i znalezienia w nich
tych obszarów, które mogłyby
mieć zastosowanie w naszym
przypadku. Może to wydawać

70
Łączna liczba projektów
Miasta i Gminy Sztum
dofinansowanych ze
środków UE

47mln zł

Ok.

Tyle otrzymaliśmy pieniędzy z UE

7 431 244,22 zł
Tyle dofinansowania
otrzymał największy
projekt (bulwar zamkowy)
się proste, ale niekoniecznie
tak jest. Podam najnowszy
przykład – kończymy właśnie ścieżkę pieszo-rowerową
wokół Jeziora Sztumskiego w
ramach programu związanego z przywracaniem i ochroną
różnorodności biologicznej. A
przecież na pierwszy rzut oka
wydaje się, że obie rzeczy nie
mają ze sobą nic wspólnego.
Ale jeśli wzbogacić ścieżkę
nad jeziorem w inne elementy
- ochronę gatunków zagrożonych, nasadzenia drzew, elementy edukacji ekologicznej
- to nasze przedsięwzięcie
wpisuje się dobrze we wspomniany program. Jak widać,
potrzebna jest kreatywność,
ale także nabywanie wiedzy z

Odczuwam satysfakcję, gdy widzę, że mieszkańcy cieszą się z tego, co udało nam się
zrobić dzięki środkom unijnym.

wielu różnych dziedzin.
- W projekty zaangażowany jest często zespół
urzędników,
dobierany
w zależności od potrzeb i
specyfiki. Jednego z radnych interesowało, czy
za to, że do budżetu gminy wpływają dodatkowe
pieniądze – są to nawet
milionowe kwoty – „pozyskiwacze” otrzymują dodatkowe wynagrodzenie?
Bo, jego zdaniem, powinni…
- Jestem praktycznie od początku w zespole „pozyskiwaczy”, napisałam i rozliczyłam
wiele projektów. Teraz nim
kieruję, a zdobyte doświadczenie, wiedza procentują.
Pracujemy za normalną pensję, nie możemy liczyć na
żaden procent od pozyskanej
sumy. Dodam przy okazji, że
od wielu miesięcy mamy wolne stanowisko ds. projektów
unijnych. Nie tylko nie ma
wolnych specjalistów w tym
zakresie, ale także chętnych,
by z takim zadaniem się zmierzyć. Praca „pozyskiwacza” nie
jest łatwa, jeśli chce się ją wykonywać sumienne, a nie ją
tylko markować. Towarzyszą
jej duży stres spowodowany
odpowiedzialnością i napiętymi terminami. Często trwa
po godzinach urzędowania,
zwłaszcza przy dopinaniu pro-

jektu. Poza tym trzeba znać
dobrze uwarunkowania gminy.
I – powiem żartobliwie - mieć
żyłkę hazardzisty. Brać udział
w wyścigu o dofinansowanie
nawet, gdy szanse oblicza się
na jeden, czy dwa procent…
A miałam takie projekty, wydawało się bez szans.
- Dzięki środkom unijnym,
miasto i gmina bardzo się
zmienia. Choćby rewitalizacja placu Wolności z
przyległymi ulicami, fosa
miejska, bulwar zamkowy
z plażą, teren rekreacyjny
na Zajezierzu, Kino-Teatr
Powiśle…
- To były duże przedsięwzięcia, ale chciałabym, abyśmy
nie zapominali, że wiele mniejszych, ale także ważnych dla
lokalnej społeczności projektów, dotyczyło obszarów wiejskich. Powstawały lub modernizowano świetlice, place
zabaw, miejsca rekreacyjne,
boiska, sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej. Było
też wiele projektów tzw. miękkich związanych z aktywizacją
różnych środowisk, mających
na celu podniesienie jakości
życia. Dzięki projektom udało
nam się wydać publikacje na
temat naszej gminy, zrealizować ciekawe inicjatywy, wykonać różnego rodzaju materiały
promocyjne.
- Nie udało się pozyskać

Bulwar zamkowy z plażą był projektem, który uzyskał największe dofinansowanie.

pieniędzy na zagospodarowanie wzgórza zamkowego. W czym tkwił problem?
- Przez wiele lat szukaliśmy
takich źródeł. Z tych działań
można stworzyć całą księgę.
Najkrócej mówiąc: nie było takich programów. W poprzedniej perspektywie unijnego
finansowania, takie miasto
jak Sztum, nie mogło liczyć
na pieniądze na ochronę dziedzictwa kulturowego. Taka
szansa rysowała się w bieżącej, ale na krótko. Wspólny
projekt z Muzeum Zamkowym
w Malborku, miastem Malbork
i nasz Pomorski Park Historii i
Kultury na sztumskim zamku
mógł zostać sfinansowany w
ramach kontraktu z rządem.
W lutym 2015r. okazało się, że
zostaną sfinansowane projekty do 20 mln zł, a nasz miał
wartość ok. 40 mln zł, a z Malborkiem ponad 80 mln zł. Nie
dano nam szansy.
- Nad czym teraz pracuje
zespół „pozyskiwaczy”?
Właśnie skończyliście prace nad – mówiąc roboczo
– dużym projektem energetycznym, którego partnerami są Miasto Malbork
i Gmina Stare Pole.
- Jesteśmy liderem tego projektu, to znaczy, że ponosimy
za niego całą odpowiedzialność, w tym finansową. To
duże przedsięwzięcie, szaco-

wane na ponad 7,7 miliona
złotych, z czego dofinansowanie wynosi ok. 5,2 mln. Czy
je dostaniemy – okaże się w
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Miejsce w kraju w kategorii miast powiatowych
zajął Sztum w rankingu
wykorzystania funduszy
Unii Europejskiej na projekty społeczne obejmujące inwestycje w latach
2007-2015

1

Mury obronne miasta z fosą stał się jednym z piękniejszych zakątków miasta.

bardzo dużych oszczędności
w zużyciu energii i wydatkach
na uliczne oświetlenie. Pracujemy też nad kolejnymi projektami dla terenów wiejskich
np. modernizacją świetlicy w
Postolinie, czy wykonanie placu sportowo-rekreacyjnego w
Barlewicach.
- Referat Rozwoju Lokalnego nie tylko kreuje projekty, ale także monitoruje te powstałe…
- Zrealizowane projekty mają
swój okres trwałości. I przez
ten czas nie mogą być zmieniane, poprawiane, itd. Jeśli jest jakaś ingerencja, np.
przekopany plac pod kanalizację, musi on wrócić do poprzedniego stanu, bo grożą
sankcje - zwrot dofinansowania wraz z odsetkami. W trak-

cie okresu trwałości projektu
mamy szczegółowe kontrole.
Jako ciekawostkę dodam, że
dokumentacja związana z
realizacją projektu musi być
przechowywana najkrócej do
końca 2028 r. Więc nasza rola
nie kończy się w chwili przecięcia wstęgi…
- Co Panią motywuje do
tak ciężkiej pracy?
- Podobnie jak w przypadku
wielu innych urzędników - to
moja praca, którą chce się dobrze wykonać. Jestem mieszkanką naszej pięknej gminy,
korzystam z obiektów i infrastruktury powstałej w wyniku
projektów. Odczuwam przy
tym satysfakcję, gdy widzę, że
mieszkańcy cieszą się z tego,
co udało nam się zrobić dzięki
środkom unijnym.

Miejsce w województwie za największą liczbę projektów unijnych
zrealizowanych w latach
2007-2013
lutym przyszłego roku. Projekt zakłada na terenie miasta
i gminy Sztum modernizację oświetlenia ulicznego na
energooszczędne – wymianę
1641 punktów świetlnych,
postawienie 125 nowych słupów oświetleniowych w kilku
wsiach oraz montaż nowoczesnego systemu zarządzania oświetleniem ulicznym.
Ten projekt przyczyni się do

Plac zabaw w Białej Górze to jeden z wielu projektów zrealizowanych na terenach
wiejskich.
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Muzyczne spotkania na powiślańską nutę
Pochmurne niebo nad Sztumem za sprawą jakiś tajemniczych wróżek zamieniło się w
wesołą pięciolinię, na której
zawieszono nutki w intensywnych odcieniach czerwieni,
żółci i pomarańczu. Tę kolorową, jesienną gamę tworzyli
uczniowie ze szkół podstawowych z Gościszewa, Czernina,
Sztumu oraz Gimnazjum nr 1
w Sztumie, biorący udział w
Gminnym Przeglądzie Pieśni,
Piosenek i Tańców Regionalnych pod hasłem „Muzyczne
spotkania z regionem Powiśla”.
Sala Kino-Teatru wypełniła się
po brzegi młodymi artystami. W imieniu organizatorów
przegląd otworzyła dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 Agnieszka Bogucka.
W tym samym momencie
nad Sztumem otworzyło się
muzyczne niebo. Dostojnym
krokiem w rytmie poloneza
wkroczyli na scenę uczniowie
„Dwójki”, aby zaprezentować
nasz narodowy taniec. Po
nich pojawiły się panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Czerninie, śpiewające ludowe melodie jak nikt inny w okolicy.

Wszyscy młodzi artyści otrzymali słodkie upominki oraz statuetki w kształcie złotego klucza wiolinowego.

W barwnym stroju wystąpiła
również Agata Kopij, która
przedstawiła historię zespołu
Powiśle, mocno osadzonego
w tradycję i historię regionu.
Natomiast śliczne Powiślanki - Ania i Ida, przedstawiały
artystów i jednocześnie przybliżały wszystkim ciekawostki
dotyczące tradycyjnych tańców, piosenek oraz naszej
małej ojczyzny. Po ich zapowiedziach na scenie prezentowały się kolejne grupy.
Wszystkie zespoły w takim
samym stopniu oczarowały publiczność, która razem
z nimi nuciła „Płynie Wisła,

płynie”, a także podrygiwała
w takt „Zakręconego oberka”. Na zakończenie przeglądu wszyscy młodzi artyści w
nagrodę, oprócz rzęsistych
braw, otrzymali słodkie upominki oraz przepiękne statuetki w kształcie złotego klucza wiolinowego. A potem
stała się rzecz niebywała…
Po wyjściu z budynku SCK, za
sprawą tych barwnych nutek i
cudownych motyli, niebo nad
Sztumem nadal było kolorowe, a wiatr szumiał w rytm
wesołej polki…
Całe to muzyczne zamieszanie wywołały panie - Mał-

gorzata Jurkiewicz i Daria
Koprowska - realizujące innowację pedagogiczną „Gmina
Sztum moja mała ojczyzna”
– z ogromną pomocą Eweliny
Muntowskiej oraz przy wsparciu Katarzyny Krzyżykowskiej
– dyrektor Miejsko-Gminnego
Zespołu Oświaty, Miasta i
Gminy Sztum, Zakładu Karnego, Banku Spółdzielczego,
Sztumskiego Centrum Kultury, lokalnych handlowców
oraz całego zastępu dobrych
wróżek ze Szkoły Podstawowej nr 2. Impreza objęta była
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Leszka Tabora.

Przygoda z teatrem
W Przedszkolu Kubusia Puchatka dwie grupy 5 i 6-latków
uczestniczą w projekcie pod nazwą „Przygoda z teatrem”.
To cykl dodatkowych bezpłatnych zajęć i warsztatów wspierających rozwój społeczno-emocjonalny i mowy dzieci.
Projekt opracowali członkowie
Stowarzyszenia
„Przyjaciele
Dzieci”, będący jednocześnie
nauczycielami przedszkola. Na
jego realizację pozyskali dotację z Urzędu Miasta i Gminy
Sztum.
W ramach przedsięwzięcia od
września do listopada prowadzone są jeden raz w tygodniu na terenie przedszkola
dodatkowe zajęcia edukacyjne
dla 50 dzieci. Zaplanowane

zostały także trzy warsztaty
teatralne (z których dwa już
odbyły się) prowadzone przez
profesjonalnego aktora. Pod
jego okiem przedszkolaki uczą
się poprawnej mowy, radzenia
sobie z emocjami, kontroli nad
własnym ciałem i pracy w zespole. W październiku starszaki
pojechały na wycieczkę do elbląskiego Teatru im. Aleksandra
Sewruka, gdzie mogły bezpośrednio poznać teatr od kulis
i obserwować pracę aktorów
podczas spektaklu „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”. Emocji i
wrażeń było mnóstwo.
Teraz mali uczestnicy projektu
zaczynają pracę nad własnym
przedszkolnym
przedstawieniem, które będzie podsumowa-

Przedszkolaki uczą się poprawnej mowy, radzenia sobie z emocjami, kontroli nad
własnym ciałem i pracy w zespole.

niem projektu. Przedstawienie
obejrzą wszystkie przedszkolaki
oraz rodzice dzieci uczestniczących w projekcie.
Dzięki realizacji całego zadania przedszkolaki rozwijają
swą wyobraźnię, kreatywność, przezwyciężają swój lęk

i nieśmiałość przed publicznymi
występami a także wzmacniają poczucie własnej wartości.
Wszystkie te cechy niewątpliwie
wpłyną pozytywnie na ogólny
rozwój dzieci i przyczynią się do
łatwiejszego startu w szkole.
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Praca społeczna i warsztaty grupowe
W październiku rozpoczęły
się pierwsze działania w ramach 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 20142020.
W tym roku w projekcie udział
weźmie 46 osób z terenu miasta i gminy Sztum. Jako pierwsza rozpoczęła się realizacja
wsparcia dla 10 osób, korzystających z pomocy społecznej,
zarejestrowanych w Urzędzie
Pracy i zakwalifikowanych do
III profilu pomocy w ramach
Programu Aktywizacja i Integracja. Uczestnicy podczas
spotkań z psychologiem, doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym mieli możliwość
określenia własnych potrzeb,
predyspozycji i problemów,
które dotychczas uniemożliwiały im aktywne uczestnictwo
w życiu społecznym i zawodowym. Przez okres uczestnictwa
w projekcie pracownik socjalny

Miejsko-Gminnego
Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sztumie
Izabela Meller będzie wizytowała środowiska w celu monitorowania realizacji postanowień zawartych w podpisanych
kontraktach, wspierała w przezwyciężaniu pojawiających się
trudności oraz motywowała do
aktywnego uczestnictwa.
Program Aktywizacja i Integracja realizowany będzie w
dwóch blokach tematycznych:
aktywizacja zawodowa - prace
społecznie użyteczne oraz aktywizacja społeczna - warsztaty grupowe. Prace społecznie
użyteczne realizowane będą w
placówkach podległych Miastu
i Gminie Sztum - w Sztumskim
Centrum Kultury, Szkole Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 1
w Sztumie, Publicznym Przedszkolu im. Kubusia Puchatka,
Zespole Szkół w Czerninie, sołectwach Piekło i Sztumska Wieś,
a także w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”. 11 października zostały z nimi podpisane
porozumienia. Prace społecznie
użyteczne będą wykonywane
w wymiarze 10 godzin tygodniowo przez okres 2 miesięcy.
Natomiast w ramach aktywizacji społecznej przeprowadzone

zostaną warsztaty grupowe
w zakresie m.in. umiejętności
interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, pracy nad
motywacją oraz umiejętności
poruszania się po rynku pracy
w łącznym wymiarze 108 godzin. Ponadto uczestnik otrzyma wsparcie m.in. psychologa,
terapeuty i radcy prawnego. W
celu rozwijania predyspozycji i
wzmacniania więzi rodzinnych
prowadzone będą również zajęcia edukacyjne dla uczestników i ich rodzin przez Sztumskie Centrum Kultury.
Kolejna rekrutacja uczestników
do projektu rozpocznie się w
grudniu 2016 roku. Uczestnikiem projektu może zostać
osoba korzystająca z pomocy
społecznej niezarejestrowana
w Urzędzie Pracy bądź zarejestrowana w Urzędzie Pracy i
zakwalifikowana do III profilu
pomocy.
Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać
w MGOPS w Sztumie - Dział
Projektów, ul. Mickiewicza 39,
pok. nr 4, tel. 55 640 63 67, a
także na stronie internetowej
mgopssztum.pl w zakładce
„Programy EU”/ „Aktywizacja
społeczno-zawodowa”.

Szlachetna Paczka
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
włączył się do akcji „Szlachetna Paczka”. Obecnie trwa
procedura typowania osób/
rodzin do objęcia wsparciem.
Po raz pierwszy na terenie
naszego powiatu sztumskiego mamy koordynatora akcji, którym jest Anna
Siemionow z firmy „Fobos
Invest” w Sztumie. Wsparcie mogą otrzymać rodziny/
osoby, które znalazły się w
wyjątkowo trudnej sytuacji

życiowej, przede wszystkim
osoby samotne, starsze, z
niepełnosprawnościami, rodziny wielodzietne, borykające się z trudną sytuacją
finansową, niekoniecznie będące podopiecznymi pomocy
społecznej. Decydujące znaczenie dla objęcia wsparciem
„Szlachetnej Paczki” ma tzw.
bohaterska postawa osoby/
rodziny wyróżniająca ją na
tle innych będących w potrzebie, a charakteryzująca
się podejmowaniem włas-

nych wysiłków zmierzających
do przezwyciężenia trudnej
sytuacji.
Do akcji można przyłączyć
się przez: przygotowanie
„Szlachetnej Paczki” dla wybranej przez wolontariuszy
osoby/rodziny;
wskazanie
osób/rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej i
odznaczających się bohaterską postawą, zmierzającą do
samodzielnego podejmowania prób w celu jej przezwyciężenia.

KROKUSY 2016
16 listopada w Sztumskim
Centrum Kultury odbędzie
się spotkanie pn. „Sztumskie Spotkania Profilaktyczne - Krokusy 2016 ”.
Spotkanie stanowi kontynuację organizowanej od
roku 2012 przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
konferencji
pn.
„Stop
przemocy w rodzinie w
Mieście i Gminie Sztum”.
Celem „Sztumskich Spotkań Profilaktycznych” jest
przede wszystkim poszerzenie wiedzy wśród młodzieży na temat przemocy
i uzależnień oraz integracja różnych grup środowiska lokalnego, zaangażowanych w pomoc osobom
doznającym
przemocy
bądź uzależnień.
Sztumskie Spotkania Profilaktyczne jednocześnie
rokrocznie nawiązują do
Międzynarodowego Dnia
Zapobiegania Przemocy
wobec Dzieci (19 listopad) oraz do Międzynarodowego Dnia Eliminacji
Przemocy wobec Kobiet
(25 listopada). W ramach
spotkania
przewidziane są m.in. wystąpienia
specjalistów, którzy na
co dzień związani są z tematyką uzależnień, przemocy oraz aktywny udział
młodzieży szkolnej w 4
warsztatach profilaktycznych: Dopalacze, Miting
Spikerski, Cyberprzemoc
oraz Zachowania asertywne. Ponadto podczas
spotkania, na scenie Kino-Teatru Powiśle, zostaną
tradycyjnie
zaprezentowane programy artystyczne młodzieży szkolnej
o tematyce uzależnień i
przemocy. Współorganizatorami spotkania są:
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej oraz
Komenda Powiatowa Policji w Sztumie.
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MGOPS przypomina. Czym jest Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych
uprawnień dla rodzin 3+
zarówno
w
instytucjach
publicznych, jak i w firmach
prywatnych. Jej posiadacze
mają możliwość tańszego
korzystania z oferty instytucji
kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie
całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz
obniża koszty codziennego
życia.
W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy
zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa.
Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala
na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w
wybranych miejscowościach.
Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty
w ponad 10 tys. miejsc zgłoszonych przez prawie tysiąc
firm i instytucji z całej Polski.
A jak u nas?

Rodzice z dziećmi
Od 5 października Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej realizuje projekt
socjalny „Rozsądny rodzic kreatywne dziecko”. Do udziału
w nim zakwalifikowano 11 rodzin z Piekła. Celem głównym
projektu jest doskonalenie
umiejętności wychowawczych
u rodziców oraz nauka kreatywnego sposobu spędzania
wolnego czasu przez dzieci.
W ramach programu odbywają się spotkania „Szkoła dla
rodziców”, prowadzone przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sztumie oraz spotkania z pedagogiem. Dzieci
biorą udział w zajęciach edukacyjno-sportowych organizowanych przez Sztumskie Centrum
Kultury i Sławomira Wiechowskiego z klubu Pionkolandia.

Sztumski MGOPS wydał Karty… 240 rodzinom.

Na terenie Miasta i Gminy
Sztum działają dwa programy obejmujące swoją opieką
rodziny wielodzietne. Jest to
rządowy program dla rodzin
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Kart Dużej Rodziny wydał dotychczas sztumski
MGOPS
wielodzietnych Karta Dużej
Rodziny oraz samorządowy
Program Wsparcia Rodzina
3+ w Mieście i Gminie Sztum.

Informacje na temat przysługujących ulg w ramach
ogólnopolskiej Karty Dużej
Rodziny uzyskają Państwo
na stronie www.rodzina.gov.
pl, natomiast na temat samorządowej na stronach www.
mgopssztum.pl oraz www.
sztum.pl.
Karta przysługuje niezależnie
od uzyskiwanych dochodów
rodzinom z co najmniej trójką dzieci:
w wieku do ukończenia 18
roku życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przy-

padku, gdy dziecko uczy się
w szkole lub szkole wyższej,
bez ograniczeń wiekowych,
w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Ważne jest, aby w chwili
składania wniosku rodzina
spełniała wymienione warunki.
Realizacją ww. programów
na terenie miasta i gminy
Sztum zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. Wniosek o Kartę
Dużej Rodziny może złożyć
każdy pełnoletni jej członek.
Wszystkich
mieszkańców
chcących uzyskać informacje
na temat otrzymania karty
oraz o uprawnieniach z niej
wynikających
zapraszamy:
na strony internetowe: www.
sztum.pl, www.mgopssztum.
pl, do kontaktu telefonicznego: 55 640 63 51, 55 640 34
30, 55 640 63 95, osobiście:
Miejsko-Gminny
Ośrodek
Pomocy, ul. Mickiewicza 39,
parter, pokoje nr: 2, 3, 13.

Czekają na nasze wsparcie
Miejsko-Gminny
Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sztumie zorganizował spotkanie,
na które zaproszeni zostali
przedstawiciele instytucji realizujących działania na rzecz
osób bezdomnych - funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji, przedstawiciel
Straży Miejskiej, kierownik
Ośrodka AGAPE w Sztumie.
W związku z jesiennymi
chłodami i nadchodzącym
okresem zimowym została
omówiona została obecna
sytuacja osób bezdomnych
przebywających na terenie
miasta. Ustalone zostały
zasady wymiany informacji pomiędzy instytucjami o
zakresie i formach pomocy
udzielanej osobom bezdomnym oraz informowania po-

licji, Agape, MGOPS o miejscach pobytu tych osób.
Ponadto
funkcjonariusze
KPP w Sztumie wspólnie z
pracownikami
socjalnymi
MGOPS w Sztumie będą kontrolowali miejsca najczęściej
wybierane przez te osoby.
Dyrektor MGOPS w Sztumie zwraca się z apelem do
wszystkich mieszkańców o
pomoc w udzieleniu niezbędnego wsparcia osobom samotnym, niepełnosprawnym
bądź pozostającym bez dachu nad głową.
Wszystkim bezdomnym nieposiadającym
schronienia
Ośrodek zapewnia miejsca
noclegowe i ciepły posiłek,
a osobom starszym czy niepełnosprawnym pomoc w
formie usług opiekuńczych

świadczonych w miejscu zamieszkania.
Zwracamy się z gorącą prośbą o zgłaszanie do Policji,
Straży Miejskiej lub Ośrodka
Pomocy Społecznej wszelkich
informacji dotyczących takich
osób (tel. 997, 55-64026-48, 640-63-32, 64063-33 ). Może to uratować
czyjeś życie.
Tylko wspólne działania podejmowane przez lokalną
społeczność na rzecz osób
bezdomnych i potrzebujących mogą przyczynić się do
zminimalizowania zagrożenia, jakie niesie okres chłodów!
Z góry dziękujemy za okazane zainteresowanie i pomoc
w niesieniu niezbędnej pomocy!
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Lokale do wynajęcia
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Sztumie, ul. Kochanowskiego 28, podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych należących do
zasobu Miasta i Gminy Sztum, przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym, na
okres 3 lat z możliwością przedłużenia najmu na czas nieokreślony.
Podstawowe informacje o przedmiocie najmu:
Na działalność
związaną z ochroną
zdrowia, gabinety
lekarskie, biura, itp.

Stawka czynszowa Najem 8,00 zł/m²
do 3 lat + za media (c.o, ciepła
woda, zimna woda,
ścieki, energia
elektryczna, wywóz
nieczystości stałych),
podatek od
nieruchomości
+ obowiązujący podatek
VAT

25,30

Na działalność
związaną z ochroną
zdrowia, gabinety
lekarskie, biura, itp.

Stawka czynszowa Najem 8,00 zł/m²
do 3 lat + za media, sprzątanie
przychodni, podatek od
nieruchomości
+ obowiązujący podatek
VAT

60,50

Na działalność
związaną z ochroną
zdrowia, gabinety
lekarskie, biura, itp.

Stawka czynszowa Najem 8,00 zł/m²
do 3 lat + za media, podatek od
nieruchomości
+ obowiązujący podatek
VAT

Na działalność
gospodarczą biuro, sklep, usługi,
itp.

Stawka czynszowa –
Najem 4,00 zł/m²
do 3 lat + media, podatek od
nieruchomości
+ obowiązujący podatek
VAT

Sztum
Lokale w Przychodni
ul. Chełmińska 9 (piętro)
ul. Chełmińska 9 (piętro)
ul. Chełmińska 9 (piętro)

41,00
23,96
18,90

Sztum
Lokal w Przychodni
ul. Chełmińska 11 (piętro)

Sztum
Lokal w Przychodni
ul. Słowackiego 4 (piętro)

Sztum
ul.Jagiełły 24
(na parterze, osobne wejście)

Sztum
ul.Jagiełły 26
(na parterze, osobne wejście)

43,00

17,00

Na działalność
gospodarczą
biuro, sklep, usługi,
itp.

,

Sztum

159,40

Na działalność
gospodarczą – apteka,
biura, sklep,
restauracja – bar
(działalność
nieuciążliwa dla
mieszkańców)

11,80
12,90
30,60

Na działalność
gospodarczą – biura,
itp.

Plac Wolności 26
(po byłej aptece, na parterze,
osobne wejście)

Sztum
ul. Reja 17 (piętro)

Stawka czynszowa –
Najem 4,50 zł/m²
do 3 lat + media, podatek od
nieruchomości
+ obowiązujący podatek
VAT
Stawka czynszowa –
Najem do 12,00zł/m²
3 lat
+ media, podatek od
nieruchomości
+ obowiązujący podatek
VAT
Stawka czynszowa – 10
Najem zł/m²
do 3 lat + media, podatek od
nieruchomości
+ obowiązujący podatek
VAT

Osoby zainteresowane najmem wyżej wymienionych lokali mogą składać oferty w sekretariacie PWiK Spółka z o.o. w Sztumie, ul. Kochanowskiego 28. Szczegółowe informacje - Dział Usług Mieszkaniowych (I piętro) lub telefonicznie 55-640-33-32
wew. 28.

Kalendarz
podatnika
Przypominamy o terminach
płatności podatków i opłat:
15 listopada – comiesięczna rata podatku od
nieruchomości od osób
prawnych;
comiesięczna rata podatku
leśnego od osób prawnych;
rata podatku rolnego od
osób prawnych;
rata podatku od nieruchomości, podatku rolnego,
podatku leśnego, łącznego
zobowiązania pieniężnego
od osób fizycznych.
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 listopada – comiesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – płatna na
nadany dla tej opłaty indywidualny numer konta bankowego.

Łączy nas piłka
Publikacja „Od Gryfa po
Olimpię. Piłka nożna w
Sztumie 1946-2016” pióra Edwina Kowszewicza
ukazała się dzięki grantowi Miasta i Gminy Sztum
z okazji jubileuszu klubu
Olimpia. Autor od wielu lat
zgromadzi materiały związane z historią piłkarstwa
na Ziemi Sztumskiej. W
okolicznościowym wydawnictwie mógł wykorzystać
tylko niewielką część swoich zasobów, skupiając się
głównie na indeksie zawodników. Rzecz cenna,
bo pionierska, pobudziła
apetyt wielu czytelników
na pełne opracowanie tematu.
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Sztumskie Pole. Pogoń za lisem, konkurs skoków i żurawiejki
24 września w stadninie
koni w Sztumskim Polu odbył
się XVII Hubertus – tradycyjne święto koniarzy i myśliwych
organizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Jazdy
Konnej nieprzerwanie od 1999
roku. Po prezentacji jeźdźców
oraz ich koni z Klubu Iskra, jak
również gości przybyłych z zaprzyjaźnionych stajni, uwaga
zebranej publiczności skupiła
się na miejscu, gdzie rozpoczęto poszukiwania starannie
ukrytego lisa. Szczęściarzem

okazała się amazonka Anna
Krause na koniu Pinacolada.
Następnym punktem programu był pokaz kadryla. 8 par,
czyli 16 jeźdźców, sumiennie
przez miesiąc przygotowywało się na ten dzień. Jazda
synchroniczna w parach do
muzyki zrobiła duże wrażenie na publiczności. O godzinie 13. rozpoczął się pokaz
skoków przez przeszkody o
Puchar Starosty Sztumskiego
zaprezentowany przez Sekcje
Jeździecką Iskra. W najniższej

klasie udział wzięło 10 par.
Zwyciężyła Julianna Wojtal na
koniu Szemir, druga była Grażyna Suchecka na koniu Justa,
trzecia Kornelia Jezierska na
koniu Tunis. W klasie LL do 70
cm 14 par walczyło o zwycięstwo. Na podium stanęły amazonki: na najwyższym stopniu
Natalia Olszewska na koniu
Playboy, Kornelia Jezierska na
koniu Tunis i Julia Badziąg na
koniu Darling Daisy.
Ostatnia konkurencja była
najtrudniejsza.
Amazonki

walczyły o Puchar Starosty
Sztumskiego. Klasa L liczyła sobie 8 par. Wygrała Anna
Wróblewska na koniu Persja,
2 miejsce Dominika Ruszkowska na koniu Tario i 3 miejsce
Anna Kurowska na Pinacolada.
Po zmaganiach skokowych
nadszedł czas na tradycyjną biesiadę hubertowską, na
której oprócz wielu specjałów
swojskiego jadła i tańców do
późnych godzin dało się słyszeć także końskie pieśni oraz
ułańskie żurawiejki.
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Dedykowane Agnieszce Grand Prix w Biegach Przełajowych
Zapraszamy wszystkich
ludzi dobrych serc do
udziału i wsparcia akcji
„Dla Agnieszki – charytatywny bieg i marsz
nordic walking”, która
zainauguruje 19 listopada XVIII Grand Prix
Sztumu w Biegach Przełajowych.
Agnieszka Borowska, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, najbardziej
utytułowana
lekkoatletka w historii sztumskiego
sportu, po ubiegłorocznym
wypadku na torze bobslejowym w Sigulde porusza
się na wózku. Wszyscy możemy wesprzeć Agnieszkę
poprzez udział tego dnia w
zbiórce pieniężnej, loterii,
wniesienie opłaty startowej, wpłaty na konto: 36
8309 0000 0032 7022
2000 0010 z dopiskiem:
DLA AGNIESZKI. Każdy
zebrany grosz przekazany
zostanie Agnieszce na cele
rehabilitacyjne, zakup niezbędnego sprzętu.
Z sopockiej plaży
- Minęło 17 lat zimowego
(często tylko z nazwy) bie-

gania w Sztumie. Wszystko zaczęło się od tego, że
przez wiele lat jako trener
jeździłem z zawodnikami w
okresie jesienno-zimowym
na Grand Prix Sopotu w
Biegach po Plaży - wspomina Ryszard Mazerski. Zrodziła mi się wtedy myśl
zorganizowania w Sztumie
podobnej imprezy. Po co
jeździć do Sopotu, tracić
czas i pieniądze na dojazd,
kiedy na miejscu mamy
doskonałe warunki i możliwości do zorganizowania
własnej imprezy.
Wspólnie z Krzysztofem
Burczykiem - ówczesnym
prezesem Victorii Sztum
- rozpoczęliśmy zimowe
bieganie w Sztumie. 23
października 1999 roku w I
biegu I Grand Prix Sztumu
w Biegach Przełajowych o
Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum na plaży
miejskiej wystartowało 25
biegaczy. Nikt chyba wówczas nie wróżył, że impreza przetrwa lata. Rekord
uczestnictwa ustanowiony
został 6 lutego 2016 roku,
kiedy linię mety na plaży

miejskiej przekroczyło 265
biegaczy oraz dzieci i maszerów.
Niech trwa bieganie
- Przeciwności i przeciwników, jak zawsze nie
brakowało - dodaje Ryszard Mazerski. -Trzykrotnie zmienialiśmy miejsce
startu i mety (były na zamku i przy gimnazjum),
a obecnie, tak jak 17 lat
temu, start i meta na plaży
miejskiej. Tradycyjnie XVIII bieg będzie odbywał się
wokół Jeziora Sztumskiego
- po plaży, także nowym
odcinkiem ścieżki pieszo-

-rowerowej i Bulwarem
Zamkowym z niewielkimi
podbiegami na pętli około
4,5 km.
- To bardzo rozpoznawalna
impreza na mapie biegowej kraju. Sztumskie Przełajowe Grand Prix jest autorskim pomysłem i mam
nadzieję, że będzie dalej z
powodzeniem realizowane
z myślą o wszystkich amatorach biegania i marszu
nordic walking - kończy Ryszard Mazerski.
Regulamin i zapisy na www.
elektronicznezapisy.pl.

Debiut w Bremie, po raz dziewiąty w Val de Reuil
Bardzo udanie zadebiutowali
zawodnicy LKS Zantyr Sztum
w XII Ulicznych Biegach w
Bremie, gdzie wyjechali na
zaproszenie działaczy sportowych z miasta partnerskiego
Ritterhude. Zwycięstwo Sary
Szymańskiej w biegu na 10
km, trzecie miejsce Bartosza Mazerskiego w półmaratonie i pierwsze miejsca
w kategoriach wiekowych
Magdy Bucewki, Bogdana
Cebuli i weterana Mieczysława Dobrenki wywarło duże
wrażanie na gospodarzach.
Dziewięciu zawodników LKS
Zantyr pobiegło w Maratonie
Seine-Eure organizowanym w
partnerskim mieście w Val de
Reuil. Był to zarazem dziewiąty udział naszych biegaczy w
wymianie partnerskiej miast
w dwunastoletniej historii tej

imprezy. Sławomir Rozenberg, jako jedyny ze sztumskiej ekipy, brał udział we
wszystkich wyjazdach.
Warto podkreślić rosnący poziom sportowy w Val de Reuil. Spójrzmy na czasy. Dwóch
pierwszych zawodników uzyskało po 2.17; dziewięciu poniżej 2.30. Rekordowa była
obsada - 860 osób ukończyło maraton oraz 238 sztafet
EKIDEN, to półtora tysiąca
kolejnych uczestników! Nasi
zawodnicy, choć nie ustanowili tym razem rekordów życiowych, byli bardzo widoczni
i doskonale promowali Sztum
i klub. Pierwsze miejsce Kuby
Trecia w najmłodszej kategorii, to duży sukces, niestety okupiony utratą paznokci
u nóg. Do tego wysokie, 12
miejsce Krzysztofa Garbow-

Zawodnicy LKS Zantyr pokazali się francuskiej publiczności z dobrej strony, promując Sztum i klub.

skiego.
Nie dość, że wszyscy ukończyli bieg w dobrej kondycji,
to zachowali jeszcze kondycję na tańce podczas pożeg-

nalnej, integracyjnej kolacji z
udziałem mera Val de Reuil,
Marca Jameta.
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Osiem par świętowało złote gody

16 września w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Sztumie osiem par małżeńskich obchodziło uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego. Burmistrz Sztumu Leszek Tabor złożył jubilatom gratulacje i życzenia. Wręczył Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
nadane przez Prezydenta RP oraz dyplomy, kwiaty i albumy o Sztumie. Były też życzenia i kwiaty od najbliższych, pamiątkowe
wpisy do kroniki USC oraz lampka szampana.

Zofia i Stefan Kowalscy, Urszula i Brunon Lengnowscy, Anna i Ryszard Neumannowie i Michalina i Eugeniusz Parafińscy.

Irena i Bronisław Kowalowie, Barbara i Ryszard Nehringowie, Zofia i Eugeniusz Sojkowie oraz Maria i Stanisław Żmurkowie.

Burmistrz dekoruje medalem Ryszarda Nehringa.

Ryszard Neumann odbiera album o Sztumie.

Życzenia i kwiaty od najbliższych.
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