Szanowni Mieszkańcy!
Zbliżające się święta Bożego Narodzenia to dla każdego z
nas czas wyjątkowy . Życzymy Państwu, aby nad tradycyjnym wigilijnym stołem roztaczała się aura wzajemnej
życzliwości, zrozumienia, rodzinnego szczęścia.
A nowy, 2017 rok, niech będzie lepszy od mijającego i przyniesie spełnienie wszystkich marzeń i planów w wymiarze
osobistym, rodzinnym i zawodowym.
Niech to zarazem będzie pomyślny czas dla naszej Ziemi
Sztumskiej.

Burmistrz Sztumu
Leszek Tabor

Przewodniczący Rady Miejskiej
Czesław Oleksiak

Zaproszenie na wieczerzę wigilijną
Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum Leszek Tabor zaprasza
na wieczerzę wigilijną, która
odbędzie się 21 grudnia (środa) o godz. 16.00 w zajeździe JONATAN w Czerninie.
Już po raz 23. sztumski samorząd wspólnie z parafiami
rzymskokatolickimi św. Anny
i św. Andrzeja Boboli, Polskim Związkiem Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w
Sztumie, miejscowym Związ-

kiem Niewidomych oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizują
uroczyste spotkanie wigilijne
dla wszystkich mieszkańców,
którzy w tym szczególnym,
bożonarodzeniowym czasie z
różnych powodów doświadczają samotności i pragną w
wyjątkowej atmosferze podzielić się z innymi opłatkiem
i wspólnie pomodlić.
- W tym szczególnym przed-

świątecznym okresie nie musisz być sam – my będziemy
z Tobą! - mówią organizatorzy.
Dla osób chcących wziąć
udział w wigilijnej wieczerzy
nieposiadających transportu, na parkingu przy ul Galla Anonima obok kościoła
św. Anny w Sztumie o godz.
15.30 będą postawione autobusy.

Zamek - reaktywacja
- Na sesji Rady Miejskiej
23 listopada wnioskowałem do radnych o upoważnienie do prowadzenia
rozmów w sprawie przekazania sztumskiego zamku
na filię Muzeum Zamkowego w Malborku. Po jednomyślnym głosowaniu takie
upoważnienie otrzymałem
- mówi burmistrz Leszek
Tabor.
Str. 3
Dla Agnieszki
LKS ZANTYR Sztum z
ogromną
przyjemnością
informuje, że dzięki wsparciu bardzo wielu ludzi dobrego serca, firm i instytucji oraz wolontariuszy
podczas akcji charytatywnej „Dla Agnieszki” zebrano ponad 31 tys. zł. Z tego
19 listopada, w dniu biegu,
ze sprzedaży ciast w kawiarenkach, wybijania monety, loterii fantowej, wpisowego - w tym wszystkie
opłaty startowe z Grand
Prix, zbiórek do puszek
pozyskano 16 266,29 zł.
Na konto bankowe do 23
listopada wpłynęło 14
857 zł (wpisowego, w tym
wszystkie z Grand Prix,
wpłat osób fizycznych, firm
i instytucji, sprzedaży koszulek). Wszystkie zebrane
środki zostaną przekazane
dla Agnieszki Borowskiej
na jej rehabilitację. Akcja
charytatywna trwa do 28
grudnia.
Str. 6
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Uroczysta sesja Rady Miejskiej. Nadanie sztandaru Miastu i Gminie Sztum
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9 listopada, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, która
odbyła się w Sali Czekoladowej Sztumskiego Centrum Kultury, radni jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu sztandaru
Miastu i Gminie Sztum. Imienne głosowanie poprzedziło wystąpienie historyka, dr. Adama Kromera, poświęcone fladze i
herbowi Sztumu. Potem burmistrz Leszek Tabor przedstawił
reprezentantów różnych środowisk i profesji, którym w imieniu
lokalnej społeczności - fundatora sztandaru, przypadł honor
wbicia gwoździ w drzewce. W gronie tym znaleźli się: Czesław
Oleksiak, Wojciech Cymerys, Marian Szarmach, Jan Morozowski, Waldemar Wiśniewski, Andrzej Lubiński, Barbara Richert,
Krystyna Szafrańska, Marek Laskowski, Magdalena Ciborowska, Marek Smoter, Piotr Steiniger, Ryszard Mazerski, Agnieszka Borowska i najmłodszy w tym gronie, gimnazjalista Michał
Zdziennicki. Zaprezentowano także skład pocztu sztandarowego, który tworzą wieloletni pracownicy magistratu: Iwona
Sanewska, Beata Tritt i Dariusz Kumuda oraz Marzanna Moneta, Angelika Pyzik-Kapszewicz i Kamil Markowski. Po części
oficjalnej koncertowała młodzież ze sztumskiego gimnazjum.
Zaśpiewała piosenki napisane specjalnie na 600-lecie miasta.
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Fotoreportaż z uroczystości ustanowienia sztandaru str. 15
Na naszych zdjęciach:
Ewa Rzeszotarska podczas imiennego głosowania nad uchwałą o nadaniu sztandaru.(1)
Zaszczyt wbicia gwoździa w imieniu kombatantów i inwalidów
wojennych, więźniów politycznych i Sybiraków przypadł prof.
dr hab. Marianowi Szarmachowi, synowi oficera zamordowanego w Katyniu. (2)
Nadanie przez radnych Miastu i Gminie Sztum sztandaru w
600. urodziny miasta jest wydarzeniem symbolicznym i już historycznym. Jego uczestnicy stanęli do pamiątkowej fotografii. (3)
Poczet sztandarowy Miasta i Gminy Sztum, złożony z pracowników magistratu. (4)
Gimnazjaliści wykonali piosenki stworzone w ramach projektu
„Zagraj to Sztum”, którego opiekunami byli Ludmiła i Rafał
Zdzienniccy. (5)
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Muzeum wróci na sztumski zamek?

Wiceminister kultury Jarosław Sellin potwierdził w Sztumie wsparcie dla projektu muzealnego.

Zapaliło się zielone światło dla zamku. Na sesji
23 listopada radni poparli jednomyślnie działania
burmistrza, by przekazać
wzgórze zamkowe Skarbowi Państwa na cele muzealne.
- Taką propozycję rozważaliśmy od dłuższego czasu –
mówi burmistrz Leszek Tabor.
- Klimat się zmienił, to taką
ofertę złożyłem podsekretarzowi stanu, Jarosławowi Sellinowi.
Na zaproszenie, m.in. sztumskiego samorządu, gościliśmy
w Sztumie pana ministra. Tak
jak wcześniej zapowiadano,
jednym z najważniejszych
punktów tej wizyty, była pro-

pozycja przekazania zamku
sztumskiego Muzeum Zamkowemu w Malborku. Pan minister Jarosław Sellin, zwiedzając
zamek, na roboczym spotkaniu
w gminie potwierdził wsparcie
dla tego projektu. Oczekiwał
od samorządu uchwały intencyjnej w tej sprawie oraz
koncepcji programowej przygotowanej wspólnie z dyrekcją
malborskiego Muzeum, gminą i Bractwem Rycerzy Ziemi
Sztumskiej.
Na sesji Rady Miejskiej 23
listopada wnioskowałem do
radnych o upoważnienie do
prowadzenia rozmów w sprawie przekazania sztumskiego
zamku na filię Muzeum Zamkowego w Malborku. Po jed-

nomyślnym głosowaniu takie
upoważnienie otrzymałem.
Zaproponowałem
radnym
gminnym i powiatowym, angażującym się w sprawy zamku
oraz Arkadiuszowi Dzikowskiemu z bractwa rycerskiego powołanie sztumskiego zespołu,
aby przygotować konkretne
propozycje dla Rady Miejskiej,
dyrekcji Muzeum Zamkowego,
a także Pana Ministra.
Zapaliło się zielone światełko w tunelu. Tunel długi i z
przeszkodami, ale damy radę
– kończy burmistrz.
Przypomnijmy, że w latach
60. i 70. w południowym
skrzydle zamku funkcjonowało
Muzeum Powiśla.

„RODZINA 500 +”.
Do 21 listopada przyjęto
ogółem 1417 wniosków o
świadczenie 500+, w tym
199 elektronicznie (14
proc.). Wydano 1409 decyzji pozytywnych w tych
sprawach (99,4 proc.). 17
wniosków zostało, zgodnie z przepisami, przekazanych do Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku w celu
ustalenia, czy zachodzi
koordynacja świadczeń,
tj. ich pobieranie za granicą. Obecnie świadczenie
500+ pobiera w MGOPS
w Sztumie 1269 rodzin,
a wartość wypłaconych
w październiku br. świadczeń wyniosła 985 084 zł.
NA TERENIE PRZEZNACZONYM
POD
ROZBUDOWĘ CMENTARZA
KOMUNALNEGO w Zajezierzu, po
otrzymaniu zgody Pomorskiego
Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
w Gdańsku, przeprowadzono badania archeologiczne. 21 listopada
przedstawiciel
WPKZ
dokonał ich odbioru. W
związku z negatywnym
wynikiem obserwacji archeologicznej, teren został przekazany do dalszej
inwestycji.

Srebrne Drzewko za pomoc społeczną
Sylwia Mackiewicz, dyrektor
Miejsko-Gminnego
Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sztumie,
znalazła się w gronie pięciu
laureatów Srebrnego Drzewka
- dorocznej nagrody marszałka województwa pomorskiego
za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy
społecznej. To duże wyróżnienie jest wyrazem docenienia
skuteczności sztumskiego modelu polityki społecznej.
Dyrektor otrzymała nagrodę
„za wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej,
skierowanych do osób wyklu-

czonych społecznie.” Wręczył
ją Paweł Orłowski, wicemarszałek województwa, z okazji
przypadającego 21 listopada
Dnia Pracownika Socjalnego.
Przypomnijmy, że przed rokiem w Warszawie burmistrz
Sztumu Leszek Tabor, dyrektor MGPS Sylwia Mackiewicz
i główna księgowa MGOPS
Anna Dziekan odebrali z rąk
Elżbiety Rafalskiej, minister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nagrodę specjalną za
wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2015.

Sylwia Mackiewicz, laureatka nagrody marszałka województwa pomorskiego.
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W gąszczu liczb widać mieszkańców
Rozmowa z Danutą Wiatrowską, skarbnikiem
Miasta i Gminy Sztum
Porozmawiajmy
o
gminnych pieniądzach,
a głównie o tym, na co
planuje się je wydawać
w przyszłym roku. Jak
można pokrótce scharakteryzować
projekt
budżetu na 2017 rok?
- W mojej ocenie jest to
budżet stabilny, nierozdmuchany ani po stronie
dochodów, ani wydatków,
mocno
proinwestycyjny.
To ostatnie stwierdzenie
nie powinno zaskakiwać,
bo ten, kto się naszymi finansami bliżej interesuje,
wie, że w ostatnich latach
na inwestycje przeznaczaliśmy od 15 do 20 procent
budżetu, zapewniając przy
tym środki na wydatki społeczne - oświatę, pomoc
społeczną, kulturę. Staramy się, aby jak najlepiej zaspokajać potrzeby
mieszkańców,
jednocześnie nie popadając w długi.
- W Internecie ktoś skomentował, że tegoroczne inwestycje (m.in.
stadion, modernizacja
parku,
dokończenie
ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora) były
takie, jakby to był rok
wyborczy…
- Cieszmy się z tego, że
miasto i gmina się rozwija.
Jak wcześniej wspomniałam, wydatki na inwestycje to w budżecie 15-20
proc., gmina pozyskuje
środki z zewnątrz na ich finansowanie, co umożliwia
realizację większej liczby
inwestycji. Trzeba jednak
pamiętać, że nowe inwestycje to nie tylko radość z
ich ukończenia i posiadania
nowych obiektów. Za tym
idą koszty ich późniejszego
utrzymania. Gdy kupujemy
nowy samochód, to potem
trzeba jeszcze finansować
corocznie m. in. koszty

ubezpieczenia, paliwa i
przeglądów. Z budżetem
samorządu jest tak samo,
jak z rodzinnym. Można
wydawać tyle, ile się posiada. To też niełatwy wybór
często najpilniejszych potrzeb, bo nikogo nie stać
na wszystko. Powie ktoś:
a po co są kredyty? Wcześniej czy później trzeba je
spłacać, a to nigdy nie jest
sytuacja komfortowa.
- Jakie największe zadania
inwestycyjne
zaplanowano w przyszłym roku?
- W budżecie na 2017 rok
wydatki majątkowe to ponad 17 mln 332 tys. zł. To
wzrost o 4,7 proc. w stosunku do przewidywanego
wykonania za 2016 r. Zaplanowano 23 zadania inwestycyjne. Wymienię te,
które najbardziej zainteresują naszych mieszkańców.
Na czwarty etap naszego
programu
modernizacji
gruntowych dróg gminnych
płytami jumbo przeznaczono, podobnie jak w latach
poprzednich, 1,5 mln zł.
Przebudowa dróg osiedlowych (Witosa i Pieniężnego) wraz z infrastrukturą
techniczną to ponad 1 mln
zł w 2017 roku, a całość
zadania
przewidzianego
na lata 2016-2018 to prawie 3,6 mln zł. Dalej - budowa sali gimnastycznej
dla szkoły w Gościszewie
- przyszłoroczne nakłady
860 tys. zł, dokończenie w
2018 roku - 1,2 mln zł.
W ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum będziemy realizować projekt „Poprawa
efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie
Powiśla i Żuław”. Łączna
wartość tej inwestycji realizowanej w latach 2014-

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano dotację celową dla Sztumskiego Centrum
Kultury na zadanie inwestycyjne w latach 2017-2018 -„Biblioteka publiczna jako
Forum Integracji Miejskiej – KWADRO”.

2018 to ponad 7,1 mln zł,
ale w 2017 r. planujemy
wydatkować ponad 4,7 mln
zł. Drugi program MOF dotyczy modernizacji oświetlenia
ulicznego,
który
realizować będziemy w latach 2016-2018. Przeznaczymy na to w przyszłym
roku ponad 2,1 mln zł, a
cała wartość projektu to
prawie 5 mln zł. Liczymy,
że pieniądze wydane na
termomodernizację budynków użyteczności publicznej, jak i na oświetlenie
uliczne stosunkowo szybko
nam się zwrócą.
- Dochody bieżące przyszłorocznego budżetu
zaplanowano na poziomie bieżącego roku.
Jak wyjaśnić spadek aż
o 27,4 proc. dochodów
majątkowych?
- Głównymi tegorocznymi
dochodami majątkowymi
były środki ze sprzedaży ośrodka wczasowego
w Krynicy Morskiej (ponad 2 mln zł) i dotacje. W

2017 roku nie posiadamy
do sprzedaży tak wartościowych nieruchomości.
Dodam, że pieniądze uzyskane za ośrodek zostaną
przeznaczone na rozbudowę cmentarza komunalnego na Zajezierzu.
Przy tak zaplanowanych
dochodach i wydatkach na
2017 roku ustalono deficyt w wysokości 8 199 934
zł, który zostanie pokryty
środkami własnymi (nadwyżką budżetu z lat ubiegłych – 4 199 934 zł) i kredytem/pożyczką 4 mln zł.
Być może po zakończonych
przetargach
inwestycyjnych okaże się, że będzie
potrzebna mniejsza kwota
kredytu.
- Podoba się pani przyszłoroczny budżet?
- Jako skarbnik tworzę go
od 2007 roku. Jest ambitny, perspektywiczny, widać
w nim mieszkańców. Czeka
nas wszystkich dużo pracy,
ale do tego zdążyliśmy się
przyzwyczaić.

Budżet 2017 w procentach wydatków ogółem
Wydatki bieżące - 78,1 proc.
Wydatki majątkowe - 21,9 proc.
w tym:
Oświata i wychowanie
oraz edukacyjna opieka wychowawcza -24,7 proc.
Pomoc społeczna i rodzina - 27,5 proc.
Gospodarka komunalna - 19 proc.
Transport i łączność (drogi) - 5,7 proc.
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Wybraliśmy dobrą drogę do naprawy
Ponad 20 kilometrów
gminnych dróg gruntowych w sołectwach
utwardzono płytami betonowymi. To efekt trzyletnich działań samorządu i przeznaczenie na ten
cel 4,5 miliona zł.
- Kiedy w roku 2014 zaczynaliśmy
zaproponowany
przez burmistrza Leszka Tabora program modernizacji
gminnych dróg gruntowych
przez ich utwardzanie wielootworowymi płytami betonowymi, nierzadko spotykaliśmy się z krytyką oraz
próbami podważania proponowanych technologii prowadzenia remontów. Teraz,
kiedy zbliżamy się do końca
trzeciej edycji, wiemy, że
była to dobra decyzja, bo
znajdująca poparcie głównie mieszkańców terenów
wiejskich, którzy przed modernizacją borykali się z dotarciem do swoich domostw
po często dziurawych, rozjeżdżonych drogach gruntowych - stwierdza Marcin
Lipiński, kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa. - Sytuacje
te miały miejsce głównie
w okresie jesiennym, kiedy
niesprzyjająca aura związana z częstymi i długotrwałymi opadami deszczu działała
niekorzystnie na stan dróg
gruntowych.
Naprawić i zapomnieć
Corocznie ponoszone nakłady na remonty praktycznie
tych samych dróg stały się
przyczynkiem do opracowania takich rozwiązań, które
przy jednorazowym wykonaniu zapewnią brak konieczności ich ciągłych napraw
przez okres co najmniej
kilkuletni, jeśli nie dłuższy.
Stąd pojawił się pomysł
utwardzania tychże dróg, ale
nie jak do tej pory gruzem,
czy mocno faworyzowanym
w pewnym czasie tłuczniem
kolejowym.
Zdecydowano
o wprowadzeniu programu
utwardzania dróg gruntowych przez ich całkowitą

Podobnie jak w latach ubiegłych w projekcie budżetu na rok 2017 przewidziano kwotę 1,5 mln złotych na program drogowy.

modernizację i zastosowanie wielootworowych betonowych płyt yombo. Warto
zaznaczyć, że utwardzenie
dróg płytami yombo jest
poprzedzane usuwaniem istniejącej nawierzchni, wykonaniem podbudowy zgodnie
ze sztuką budowlaną, czy też
profilowaniem poboczy po
utwardzeniu.
Spośród kilku rozwiązań mających na celu utwardzanie
dróg gruntowych uznano, że
to które wprowadzono jest
najbardziej efektywne - biorąc pod uwagę koszty, wykonywana technologia umożliwia utwardzenie znacznie
dłuższych odcinków dróg w
porównaniu np. do wykonywania dróg o nawierzchni asfaltowej. Zarazem to
sposób bardziej ekologiczny,
bo nawierzchnia z płyt jest
w pełni przepuszczalna dla
wód opadowych.
W trakcie realizacji programu zmodernizowano ponad
20 km dróg gruntowych,
przez co poprawiono warunki dojazdu do domostw w 18
miejscowościach na terenie
gminy. Praktycznie w każdej
miejscowości wykonano modernizację w większym bądź
mniejszym zakresie, jednak
zawsze tam, gdzie utrudnienia związane z poruszaniem
się po drogach gruntowych
były bardzo duże.
Coroczne planowanie kolej-

nych odcinków dróg przewidzianych do modernizacji
wzbudza duże emocje. Pomimo prób dyskredytowania
programu po hasłem, że był
dobry, ale w czasach PRL,
tak naprawdę wszystkie środowiska w gminie chcą, aby
go kontynuować i modernizować jak najwięcej odcinków dróg w sołectwach.
Czytelne kryteria
Propozycje remontów dróg
składają w urzędzie sołtysi. Następnie analizują je
urzędnicy. Pod uwagę są
brane obiektywne uwarunkowania i kryteria, które
dotyczą: ilości zabudowań
domowych, do których dana
droga prowadzi, obecny stan
drogi, nakłady finansowe
ponoszone na utrzymanie
danej drogi oraz natężenie
ruchu.
W ciągu ostatnich trzech
lat, kiedy realizowany jest
ten program, na modernizację dróg - oprócz bieżącego
utrzymania pozostałych dróg
gminnych - przeznaczo-

no kwotę 4,5 mln złotych.
Można stwierdzić, że dużo
zrobiono. Niemniej jednak
wciąż dużo jeszcze jest do
zrobienia. Całkowitej modernizacji poddano jak do tej
pory 20 km gminnych dróg
gruntowych, przy czym takich dróg jest prawie 160 km
na terenie gminy. Do części
nieruchomości nadal prowadzą drogi gruntowe, które z
różnych przyczyn są w złym
stanie technicznym. Taka np.
droga prowadzi do budynków agencyjnych znajdujących się w Sztumskiej Wsi. W
niekorzystnych warunkach
atmosferycznych, dodatkowo rozjeżdżana przez ciężki
sprzęt rolniczy, stanowi bolączkę dla mieszkańców.
Samorząd dostrzega te problemy. Dlatego też podjęto
decyzję o kontynuowaniu
tego programu w roku przyszłym i podobnie jak w latach ubiegłych w projekcie
budżetu na rok 2017 przewidziano kwotę 1,5 mln złotych na jego realizację.

Program w liczbach:
Czas programu: 3 lata
Długość zmodernizowanych dróg: ponad 20 km
Powierzchnia utwardzona: 55.556 m2
Liczba sołectw objętych programem: 17
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Dla Agnieszki pobiegli, maszerowali, a nawet wybijali monety
Nie zabrakło ludzi o gorących sercach wspierających akcję charytatywną
„Dla Agnieszki - charytatywny bieg i marsz nordic
walking”, która zainaugurowała 19 listopada XVIII
Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych na plaży miejskiej.
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.
Trudno zmierzyć ludzką solidarność i chęć niesienia pomocy. Wystarczy może napisać, że wszystkie dostarczone
ciasta (ponad 20) sprzedano
w kawiarenkach błyskawicznie, a i przygotowane losy loteryjne (ponad 200) długo nie
leżały… Nie brakowało chętnych do wybijania pamiątkowej monety z okazji 600-lecia
Sztumu, której matrycę dostarczyła Miasto i Gmina.
- Niesamowite zaangażowanie wielu ludzi, firm i instytucji - mówi prezes LKS Zantyr
Ryszard Mazerski. - Aż boję
się wymieniać, aby nikogo
nie pominąć. Od dyrekcji i nauczycieli z Marleną Nowosielską na czele gościnnej Szkoły Podstawowej nr 2 Sztum.
Sprzedaż koszulek prowadzona przez firmy DANSŁAW i
BŁYSK, pyszna zupa bogracz
przygotowana i wydawana

Marsz rekreacyjny z Agnieszką Borowską zgromadził tłumy.

przez szefostwo czernińskiego
zajazdu Jonatan. Obecność
Karoliny Tymińskiej, znanej
siedmioboistki, oprawiający
muzycznie imprezę Zbyszek
Jażdżewski… Wielu przyjaciół, sympatyków, mieszkańców Sztumu, jak i uczestników biegu w liczbie około
600, świadczy o tym, że akcja
prowadzona przez wielu działaczy i członków LKS Zantyr
Sztum z inicjatywy Bartosza
Mazerskiego, przyniosła piękny efekt.
Po raz pierwszy trasa biegu
przebiegała nową ścieżką pieszo-rowerową wokół Jeziora
Zajezierskiego. Można powiedzieć, że była to jej próba
generalna. Najpierw wyruszyli
na nią rolkarze, maszerzy z
kijkami i spacerowicze, tłumnie towarzyszący jadącej na

Start do biegu głównego i test nowej ścieżki pieszo-rowerowej.

wózku Agnieszce Borowskiej.
Zarówno po spacerze rekreacyjnym, jak i późniejszym
biegu słychać było słowa
uznania za wykonanie przez
samorząd sztumski tej inwestycji. - To niesamowite
- mówił pan Andrzej, który
pokonał trasę na… rolkach.
- Choć znam dobrze okolice
jeziora, to dzięki poprowadzeniu ścieżki nad brzegiem,
odkryłem ją na nowo i przez
moment miałem wrażenie, że
znalazłem się poza rodzinnym
miastem.
Sporo emocji towarzyszyło biegowi głównemu. Dwa
okrążenia wokół jeziora (9
km)
najszybciej
pokonał
Andrzej Rogiewicz (Zantyr
Sztum), pokonując Zbigniewa
Josta (Rodło Kwidzyn) i Daniela Tarasa (Active Malbork).

Bartosz Mazerski był piąty.
Wśród pań zwyciężyła Sara
Szymańska przed Małgorzatą
Tuwalską (obie Zantyr) i Aleksandrą Grabias z Gdańska.
Bieg główny ukończyło 215
osób, w tym 61 pań.
W kategorii juniorów, którzy mieli do pokonania jedną
pętlę, triumfowali Magdalena Żurek (Grupa Starogard)
i Szymon Kosmala (Zantyr).
Na mecie zameldowało się 19
dziewcząt i 23 chłopców.
Zapraszamy w imieniu organizatorów na kolejny bieg - 10
grudnia. Akcja charytatywna
„Dla Agnieszki” potrwa do 28
grudnia. Cały czas można
wpłacać na konto nr 36 8309
0000 0032 7022 2000
0010 koniecznie z dopiskiem
„DLA AGNIESZKI”.

Nie brakowało chętnych do udziału w loterii i wybijania sztumskiego szeląga.
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Instrumenty w rękach aktywnych
W tym roku zrealizowano
11 zadań z wykorzystaniem nowych instrumentów współpracy - inicjatywy lokalnej i trybu małych
grantów. Samorząd przeznaczył na nie 56 052 zł.
Popularnością cieszą się zadania realizowane w ramach
trybu małych grantów, na
11 złożonych wniosków przyznano i zrealizowano 8. Przyznane przez Miasto i Gminę
Sztum dotacje wsparły realizację następujących przedsięwzięć: warsztaty kulinarne
związane z obrządkami wielkanocnymi; festyn z okazji
Świąt 1 i 3 maja, festyn pn.
Zabawy dawniej i dziś, festyn z okazji 800-lecia Parafii
w Postolinie; konferencja popularnonaukowa związana z
600-leciem Sztumu i parafii
św. Anny w Sztumie; jarmark
z produktami tradycyjnymi
połączony z pokazem kuchni gockiej i menonickiej oraz
akcją „600 placków na 600
lecie”, wydanie publikacji z
okazji 70-lecia piłki nożnej w
Sztumie; rajd i wykłady na
temat historii walki żołnierzy
polskich organizacji niepod-

ległościowych walczących po
zakończeniu II wojny światowej na terenach naszej gminy.
Z inicjatywy lokalnej realizowane są trzy zadania, w
tym między innymi modernizacja placu zabaw w Sztumie,
remont ogrodzenia w centrum
Białej Góry oraz odnowienie i
prace renowacyjne na wzgórzu cmentarnym w Koślince.
Udziałem własnym Inicjatorów w realizację zadania jest
głównie praca własna oraz
wkład rzeczowy.
Przypomnijmy: w ramach
trybu małych zleceń Miasto
i Gmina może wesprzeć lub powierzyć realizację zadania publicznego w wysokości do 100
proc. jego wartości. Wniosek
powinien dotyczyć jednego
z zadań publicznych określonych w Programie współpracy
Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi na
dany rok. Przyznanie dotacji
zależy od dostępności środków finansowych w budżecie.
Z wnioskiem wystąpić może
stowarzyszenie lub podmiot
określony w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Okres realizacji zadania wyno-

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy:
1. W drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony (regulacja na rzecz dotychczasowego dzierżawcy/najemcy) na podstawie Uchwały nr XXX.225.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23.11.2016 roku.
Część działki nr 10/32 obr. I m. Sztum, część działek nr 417/12,
417/19, 279/133, 475/2, 402/5, 464/7 i działka nr 505/9 obr. II
m. Sztum.
Część działek nr 125/99 i 125/216 obr. Barlewice gm. Sztum
2. W drodze bezprzetargowej na czas określony do 3 lat
(regulacja na rzecz dotychczasowego dzierżawcy)
Część działki nr 10/32 obr. I m. Sztum.
Wykazy zostały umieszczone na tablicy informacyjnej na II piętrze w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej www.sztum.pl
zakładka ogłoszenia i wykazy.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy/najmu można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 41 nr Tel. 055-640-63-72.

Jarmark z produktami tradycyjnymi połączony z pokazem kuchni gockiej i menonickiej
Wielkiej Konfraterni Zacnego Jadła i Rękodzieła.

si maksymalnie 90 dni.
Z inicjatywy lokalnej mogą
być realizowane zadania publiczne przede wszystkim z
następujących obszarów:
budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont dróg,
chodników, ciągów pieszo-jezdnych, kanalizacji, sieci
wodociągowej,
budynków
oraz obiektów architektury,
stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego
oraz małej architektury, placów zabaw i terenów rekreacyjnych, oświetlenie uliczne,
placów, ulic i terenów;
ochrona przyrody, w tym zieleni (ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego); porządek i
bezpieczeństwo publiczne.

Wsparcie Miasta i Gminy
Sztum dla inicjatywy lokalnej
może wynieść maksymalnie
70 proc. wartości zadania, nie
przekracza kwoty 20 000 zł i
polega przede wszystkim na
świadczeniach
rzeczowych.
Wnioskodawcą może być grupa mieszkańców Miasta i Gminy Sztum (minimum dwójka
mieszkańców), wniosek można złożyć również za pośrednictwem lokalnej organizacji
pozarządowej. Wkład inicjatora może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na
świadczeniach pieniężnych lub
rzeczowych. Nabór wniosków
prowadzony jest w sposób
ciągły, wniosek rozpatrywany
jest w terminie 45 dni.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje,
że na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.sztum.
pl w zakładce „ogłoszenia i wykazy” umieszczono
wykazy dotyczące sprzedaży nw. nieruchomości w
drodze bezprzetargowej:

1) Działki nr 254/6 o pow. 176 m2 z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki 254/2 położonej w Sztumie przy ul. Jagiełły,
2) Działki nr 254/7 o pow. 7 m2 z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki135/2 położonej
w Sztumie przy ul. Jagiełły.
Dla działek nr 254/6 i 254/7 prowadzona jest księga wieczysta GD2I/00001783/1.
Wykazy można pobrać ze strony www.sztum.pl lub otrzymać
w pokoju nr 43, II piętro budynku Urzędu Miasta i Gminy.
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.

7

8

WWW.SZTUM.PL • GRUDZIEŃ 2016

WWW.SZTUM.PL • GRUDZIEŃ 2016

Wizyta studyjna do Norwegii po proenergetyczne wzorce
Przedstawiciele 10 polskich gmin (w tym także
ze Sztumu), które zwyciężyły w konkursie na
najlepsze pomysły na
innowacje w zakresie
efektywności
energetycznej i wykorzystania
OZE w sektorze komunalnym, wzięło udział
w tygodniowej wizycie
studyjnej w Norwegii.
Konkurs zorganizowany był
w ramach projektu parasolowego pn. „Polsko-norweska platforma współpracy
dla poszanowania energii i
klimatu”, współrealizowanego przez Stowarzyszenie
Gmin Polska Sieć „Energie
Citès”, a finansowanego
ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego
2009-2014. Przedstawiciele
zwycięskich gmin podczas
podróży mieli okazję zapoznać się z modelowymi
instalacjami i inicjatywami
proenergetycznymi
realizowanymi przez norweskie
gminy i ich partnerów.
Norwegia cieszy się opinią kraju przodującego
w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju i od
wielu już lat realizuje ambitną politykę środowiskową, obejmującą dążenie do
jak największego wykorzystania lokalnie dostępnych,
odnawialnych
zasobów
energetycznych. Głównymi
źródłami energii wykorzystywanymi na terenie kraju
są dziś woda i wiatr, a aż
99 proc. zużywanej energii elektrycznej to energia
pochodząca z OZE. Aktualnie realizowane cele są nie
mniej ambitne - podobnie
jak UE Norwegia dąży do
redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. do
2030 r., a ponadto planuje
całkowicie zrezygnować z
ogrzewania na ropę i gaz
do 2020 r., zwiększyć po-

ziom recyklingu odpadów
do 75 proc. (dziś większość
jest spalane) oraz aktywnie wspiera wykorzystanie
pojazdów elektrycznych, w
tym poprzez rozwój infrastruktury służącej do ich
ładowania i ulgi podatkowe.
Rezultaty można było zauważyć m.in. spacerując
ulicami Oslo, gdzie co chwilę spotyka się samochody z
rejestracją zaczynającą się
na „EL” (oznaczającą właśnie pojazdy elektryczne)
oraz stacje ładowania.
Tyle teoria, a jak wygląda praktyka?
Po zapoznaniu się z norweską polityką klimatyczno-energetyczną i rolą samorządów w tym kraju, uczestnicy
wizyty studyjnej rozpoczęli
zwiedzanie wybranych instalacji, obejmujących cały
przekrój pro-ekologicznych
rozwiązań, w tym w obszarze gospodarki cyrkulacyjnej i energetycznego
wykorzystania
odpadów,
modernizacji energetycznej
budynków, wykorzystania
OZE czy rewitalizacji całych
dzielnic miejskich
Z dużym zainteresowaniem
uczestnicy zwiedzili zakła-

Po podróży studyjnej Bydgoszcz, Bielsko-Biała, Lublin, Milanówek, Pałecznica, Płońsk,
Raciechowice, Rumia, Sztum i Sopot rozpoczną wdrażanie zgłoszonych do konkursu
pomysłów na innowacje.

dy utylizacji odpadów Lindum AS i Esval Miljøpark KF,
gdzie odpady spożywcze i
osady ściekowe przywożone
z oczyszczalni ścieków wykorzystywane są do produkcji ekologicznych nawozów i
energii. Oba zakłady wykorzystują metodę hydrolizy
termicznej w technologii
Cambi do poprawy i intensyfikacji procesu fermentacji, a co za tym idzie do uzyskania lepszych produktów
tego procesu. Lindum AS
realizuje również pilotażowy projekt Food2Waste2Food, zakładający wykorzystanie CO2 z przetwarzania

Odnawialne Źródła Energii u nas
Miasto i Gmina Sztum zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego
przy współfinansowaniu ze
środków z Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa
10 Energia, Działanie 10.3
Odnawialne źródła energii
(OZE).
Wstępne założenia zakładają,
że projekt polegał będzie na
budowie różnych rodzajów
instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów
słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i

kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji
fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie
Miasta i Gminy Sztum.
Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do
80 proc. kosztów kwalifikowanych.
Miasto i Gmina zorganizowała już spotkanie informacyjne dotyczące projektu i
zakończyła
przyjmowanie
deklaracji udziału w projekcie, oświadczenia – kryteria
rekrutacji oraz ankiety mającej na celu określenie doboru
instalacji OZE.

odpadów spożywczych do
wspomagania wzrostu nowych warzyw i owoców w
specjalnych
szklarniach,
które charakteryzują się niskim śladem węglowym. W
ten sposób kolejny produkt
przetwarzania odpadów zostaje zagospodarowany, co
jest zgodne z zasadami gospodarki cyrkulacyjnej.
Ciekawym przykładem
modernizacji
energetycznej
istniejącego budynku biurowego jest tzw. „Power
House Kjørbo” w gminie
Bærum. W wyniku przeprowadzonych w nim prac
renowacyjnych udało się
uzyskać standard budynku
plus-energetycznego,
tj.
takiego, który w całym cyklu życia produkuje więcej
energii niż sam zużywa. W
przypadku „Power House
Kjørbo” do produkcji energii
wykorzystywane są głównie panele fotowoltaiczne i
pompy ciepła. Zastosowano
także inne proenergetyczne
rozwiązania, jak np. odzysk ciepła z serwerowni,
zapewnienie wysokiej izolacyjności cieplnej ścian i
okien czy zapewnienie maksymalnego wykorzystania
światła dziennego.
Z różnymi technologiami
wykorzystania OZE
uczestnicy wizyty studyjnej

zapoznali się w Akershus
EnergiPark w Kjeller, które
pełni jednocześnie funkcję
lokalnego dostawcy energii i jednostki badawczo-rozwojowej. Do produkcji ciepła sieciowego są tu
wykorzystywane kolektory
słoneczne (latem), zrębki drzewne, pompy ciepła,
biogaz i wspomagająco bio-olej pochodzący z odpadów z rzeźni i przetwórstwa
ryb. W zakładzie prowadzone są również badania nad
produkcją i wykorzystaniem
paliwa wodorowego.
Ostatnim tematem poruszonym podczas wizyty studyjnej była rewitalizacja dzielnic miejskich. Norwegowie
starają się ją prowadzić w
taki sposób, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć
ruch samochodowy wewnątrz miasta, np. poprzez
tworzenie tzw. mikro-miast,
czyli
obszarów,
gdzie
wszystkie usługi, funkcje
kulturalno-społeczne i miejsca pracy są dostępne w
zasięgu kilkunastominutowego spaceru lub krótkiej
przejażdżki rowerem.
Warto przy tym podkreślić,
iż wymiana doświadczeń
nie była jednostronna. Także polskie gminy realizują
wiele ciekawych projektów
proenergetycznych
oraz mają ambitne plany
na przyszłość, o czym ich
przedstawiciele opowiadali
norweskim gospodarzom.
Po podróży studyjnej Bydgoszcz, Bielsko-Biała, Lublin, Milanówek, Pałecznica,
Płońsk, Raciechowice, Rumia, Sztum i Sopot rozpoczną wdrażanie zgłoszonych
do konkursu pomysłów na
innowacje.

Za portalem Stowarzyszenia
Gmin Polska Sieć „Energie
Citès” (www.pnec.org.pl)

Sztum w programie Mieszkanie Plus

Na działce przy ulicy Spokojnej mogłyby stanąć bloki z programu Mieszkanie Plus.

Radni wyrazili wolę przystąpienia gminy Sztum Narodowego
Programu
Mieszkaniowego
Mieszkanie Plus.
Podstawowym celem programu jest zwiększenie dostępu
do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających ich
nabycie lub wynajęcie po cenach komercyjnych. Zgodnie
z założeniami programu mają
powstać tanie mieszkania na
wynajem z możliwością nabycia do nich prawa własności.
Średni czynsz, bez uwzględnienia kosztów eksploatacji
oraz mediów, w mieszkaniu na
wynajem ma wynieść od 10
do 20 zł za metr kwadratowy.

W opcji najmu z docelowym
wykupem mieszkania stawka
czynszu ma wynieść ok. 12 do
24 zł za metr kwadratowy. Do
udziału w programie preferowane będą rodziny wielodzietne i rodziny/osoby tzw. klasy
średniej, ale prawo ubiegania
się o najem będą mieli wszyscy chętni. Narodowy Program
Mieszkaniowy
wprowadza
także mechanizm oszczędzania na cele mieszkaniowe w
ramach Indywidualnych Kont
Mieszkaniowych (IKM). Zainteresowani będą mogli gromadzić środki na tych kontach, które zostaną założone
w bankach i w spółdzielczych

kasach oszczędnościowo-kredytowych. Oszczędności będą
mogły być przeznaczone na
zakup, budowę oraz remont
mieszkania lub domu jednorodzinnego. Regularne oszczędzanie ma być nagradzane
premią wypłacaną z budżetu
państwa, której wysokość będzie zależeć m.in. od wielkości
rodziny.
Gmina Sztum posiada grunty
(działkę 279/12 przy ul. Spokojnej i część działki nr 325
przy ul. Gdańskiej w Sztumie)
pod budowę bloków, które
mogłyby być wykorzystane w
ramach programu rządowego.

Nasza akcja. Koperta życia w lodówce
W październiku na terenie
miasta i gminy Sztum ruszył
pilotażowy projekt pn. „Koperta życia”. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie
bezpieczeństwa
udzielenia
prawidłowej pomocy lekarskiej w nagłych przypadkach.
Seniorzy otrzymali specjalnie
przygotowane koperty, w których zapisane zostały ich dane
osobowe oraz najważniejsze
informacje o stanie zdrowia,
przyjmowanych lekach, alergiach na leki oraz kontakt do
najbliższych. Pakiet z tymi
informacjami będzie przechowywany w lodówce, czyli
miejscu, które jest w każdym
domu i jest łatwo dostępne.

Koperty zostały dostarczone uczestnikom pilotażowej
akcji nieodpłatnie. O „Kopercie życia” poinformowano
również służby ratownicze
w Sztumie. Przedsięwzięcie
jest uzupełnieniem udzielanego dotychczas wsparcia
seniorom, którzy korzystają
z usługi TELEOPIEKI, usług
opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz
Dziennego Ośrodka Wsparcia.
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. Teleopieka,
zwana również popularnie
„guzikiem życia” w 2015 roku
miała charakter pilotażowy i
z uwagi na zainteresowanie
mieszkańców tą formą pomocy, program ten realizowany
jest również w 2016 roku.
Zapraszamy
mieszkańców
miasta i gminy Sztum zainteresowanych ww. usługami do
kontaktowania się z pracownikami MGOPS pod numerem
telefonu: 55 640-63-42, lub
osobiście w siedzibie Miejsko
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sztumie, ul.
Mickiewicza 39.

9

10

WWW.SZTUM.PL • GRUDZIEŃ 2016
Warsztaty teatralne

W październiku członkowie stowarzyszenia realizujący projekt „Przygoda
z teatrem” przeprowadzili
w Kubusiu Puchatku niecodzienne warsztaty teatralne z rodzicami i dziećmi. Uczestnicy spotkania
mieli nie lada zadania
do wykonania. Jednakże
wszystko odbywało się
w przyjaznej atmosferze,
przepełnionej uśmiechem
i dobrą zabawą. Rodzice
wraz ze swymi dziećmi
przedstawiali swoim ciałem i gestem emocje, odgrywali scenki dramowe,
wcielali się w role bohaterów bajki „Czerwony Kapturek”. Były także zabawy
kukiełkami wykonanymi
podczas warsztatów z
plastikowych łyżek i prostych materiałów dekoracyjnych.
Organizacja spotkania
pozwoliła
uświadomić
rodzicom, jak ciekawie
można spędzić czas ze
swoim dzieckiem i jak
wiele radości to przynosi.
Wspólnie spędzony czas i
wykonywanie wspólnych
zadań grupa dorosłych
uczestników zintegrowała się, co zaowocowało
wspólnymi planami - rodzice postanowili przygotować na Mikołajki bajkę
dla dzieci.

Recykling daje owoce

Przedszkolaki z Kubusia Puchatka o swoją planetę dbają, więc do akcji ekologicznych chętnie
się włączają. I tak było tym razem. Polski ekolog Dominik Dobrowolski zorganizował ogólnopolską akcję zbierania elektroodpadów pod hasłem „Recykling daje owoce”. Każdy przyniesiony
elektroodpad właściciel mógł wymienić na smaczne i zdrowe owoce. W przedszkolu zbiórka
odbyła się 28 października i 4 listopada. Dzieci z uśmiechem na twarzy wymieniały zepsute
sprzęty przyniesione z rodzicami na pachnące owoce. Przedszkolacy udowodnili, że chociaż są
jeszcze mali, to robią wielkie rzeczy dla ratowania swojej planety. Brawo!

Warszawskim szlakiem pamięci
Oczekiwany od czerwca wyjazd sztumskich gimnazjalistów do Warszawy odbył się
w dniach 5-6 listopada. W
wycieczce wzięli udział laureaci i finaliści ogólnopolskiego
konkursu „Pamięć Nieustająca” oraz uczennice, które są
w trakcie realizacji projektów:
„Solidarna Szkoła” i „Szkoła
Dialogu”.
Nasz warszawski spacer zaczęliśmy od zapoznania się z ekspozycją w Muzeum Polin, która
opowiada 1000-letnią historię
wspólnych polsko-żydowskich
dziejów. Byliśmy pod wielkim
wrażeniem rozmachu i formy
wystawy. Do widza przemawiają teksty, obrazy multimedialne, mapy, przedmioty
codziennego życia, wnętrza synagogi, sklepu itd. Po południu
obejrzeliśmy spektakl „Mamma
Mia!” w teatrze Roma.
Następnego dnia oddaliśmy
hołd zasłużonym Polakom,
którzy spoczywają na cmentarzu wojskowym na Powązkach.

Nasze znicze zapłonęły na
mogiłach Jacka Kuronia, Bronisława Geremka, Zbigniewa
Romaszewskiego, Władysława
Bartoszewskiego, Zbigniewa
Zapasiewicza, Tadeusza Łomnickiego. Kwiaty złożyliśmy
przy pomniku ofiar katastrofy
smoleńskiej. Nie mogło nas
zabraknąć na grobach naszych
rówieśników z czasów II wojny św. Kontynuacją tematyki
bohaterskich żołnierzy było
zwiedzanie Muzeum Powstania
Warszawskiego. Postaci znane
z lektur przemówiły do nas w
bardziej ekspresyjny sposób.
Naszą wyobraźnią zawładnęły
sceny z 63 dni walczącej stolicy w 1944 r.
Spacerując Starówką za dnia i
wieczorem nasz wzrok przyciągała bryła Hotelu Bristol, którego właścicielem był Ignacy
Jan Paderewski. Mija właśnie
115 rocznica oddania go do
użytku.
Uroczystą galę rozpoczęła
ceremonia złożenia kwiatów

przed Grobem Nieznanego
Żołnierza. Kwiaty od naszej
grupy składali Justyna, Marcelina i Jakub w asyście żołnierzy
WP. Podsumowanie konkursu odbyło się w historycznej
auli biblioteki Uniwersytetu
Warszawskiego. Nasza szkoła
znalazła się wśród 5 wyróżnionych placówek. Indywidualne
nagrody otrzymali: Ola Zdziennicka, Agata Lityńska, Łucja
Budzowska, Jakub Nenczak.
Niespodzianką było wręczenie
laureatom książki, w której
znalazły się ich teksty. Będzie
to na lata wspaniała rodzinna
pamiątka. Organizatorzy zapraszają już do kolejnej edycji
konkursu.
Dziękujemy rodzicom i panu
Burmistrzowi za pomoc w zorganizowaniu naszego wyjazdu.
Zdobyta wiedza, doświadczenie przydadzą się w dalszej
naszej edukacji. Nasza szkolna
biblioteka wzbogaciła się o kolejne ważne albumowe wydania.
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Bezpieczna+. Happeningi, akcje, prelekcje, spotkania

Ciekawe zajęcia dotyczące bezpieczeństwa oraz zasad ruchu drogowego…

W Szkole Podstawowej
nr 2 w Sztumie i Zespole
Szkół w Czerninie przeprowadzono kolejne zajęcia w ramach projektu
„Bezpieczna+”.
28 października odbył się
w „Dwójce” happening Jestem światłem. W tym dniu
dzieci ubrane były w koszulki
przedstawiające kolory sygnalizatora świetlnego. W klasach
odbyły się ciekawe zajęcia dotyczące bezpieczeństwa oraz
zasad ruchu drogowego. Nie
zabrakło scenek prawidłowego przechodzenia przez jezdnię oraz prac plastycznych,
utrwalających kolory sygnalizatora.
8 listopada została przeprowadzona akcja Odblaskowa
szkoła- bądź widoczny na drodze. W klasach prowadzono
rozmowy na temat zasad bezpieczeństwa na drodze oraz
o konieczności pozostania
widocznym dla kierowców po
zmierzchu. Uczniowie otrzymali kolorowe odblaski w celu
oznakowania plecaków lub
odzieży wierzchniej. Tego dnia
dla rodziców prelekcję „Plus
znaczy więcej - bezpieczeństwo mojego dziecka” zorganizowało Polskie Centrum Profilaktyki. Głównym tematem
było bezpieczeństwo w domu,

szkole, a także podczas drogi
do szkoły oraz do domu.
W czasie trwania projektu
„Bezpieczna+” w klasach organizowane były zajęcia Jak
ciekawie i bezpiecznie spędzać
czas wolny. Aby przybliżyć a
zarazem zachęcić uczniów do
bezpiecznego spędzania wolnego czasu zaproszeni zostali
rozmaici goście, m.in. funkcjonariusze policji, instruktorzy szkółki jeździeckiej „Iskra”
oraz harcerze.
29 października odbyły się
w Zespole Szkół w Czerninie
warsztaty dla rodziców i dzieci pt. „Wpływ zainteresowań
na rozładowywanie „złych
emocji”. Prowadziły je panie:
Magdalena Marchel - część
plastyczna i Magdalena Szmaków - część muzyczna oraz

Bożena Andrzejewska - część
związana z grami edukacyjnymi. Podczas części plastycznej
uczestnicy dowiedzieli się,
czym jest kirigami. I nową
wiedzę spożytkowali wykonując poznana techniką mikołaja
oraz kartę bożonarodzeniową.
Niemało emocji dostarczyła
część muzyczna. Pani Szmaków zaprezentowała „Bum
Bum Rurki” i zachęciła wszystkich do wspólnego zagrania
znanych melodii. Następnie
zaprezentowana została gra
„Story cubes”. Omówiono wersję podstawową gry. Uczestnicy podzielili się na zespoły i
wspólnie snuli na podstawie
wylosowanych kości opowieści na ciekawe tematy. Było
to bardzo owocnie spędzone
przedpołudnie.

Podczas części plastycznej zajęć w Czerninie uczestnicy dowiedzieli się, czym jest
kirinami.
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Krótko z Czernina
9 LISTOPADA W ZESPOLE SZKÓŁ przygotowano
spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Była to biało-czerwona
wieczornica, bo biel i czerwień przeważały w scenerii
występów artystycznych.
Program
zapoczątkował
„Taniec flagi” wykonany
przez uczennice z klas III-IV. Następnie zaprezentowano pieśni patriotyczne.
Przeplatano je grą na trąbce i recytacjami wierszy.
Wśród nich był też utwór
,,CZEKALIŚMY CIEBIE” Haliny Donimirskiej-Szyrmerowej. Szczególnym punktem było czytanie wierszy
patriotycznych autorstwa
uczniów.
Wszystko
to
wzbudziło w widzach głębokie uczucie miłości i szacunku w stosunku naszej
umiłowanej Ojczyzny, zdobytej ,,krwią i blizną”. Rodzinne wykonywanie biało-czerwonych kotylionów
i poczęstunek zakończyły
niezwykły wieczór.
Z OKAZJI 600-LECIA
MIASTA odbył się Międzyszkolny Turniej Wiedzy
o Mieście i Gminie Sztum.
Uczestniczyło w nim 8 zespołów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych
z powiatu. Wśród szkół
podstawowych najwięcej
punktów zdobyli uczniowie
ze Szkoły Podstawowej nr
2 ze Sztumu, a najwyższy wynik wśród gimnazjalistów uzyskał zespół z
Czernina w składzie: Anna
Buber-Bubrowiecka, Klaudia Kwiatkowska i Jakub
Pięta. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy i nagrody rzeczowe, a oczekiwanie na
wyniki uprzyjemnił słodki poczęstunek. Patronat
nad turniejem sprawował
Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum.
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Krokusy 2016. Sztumskie Spotkania Profilaktyczne
16 listopada w Sztumskim
Centrum Kultury odbyły
się „Sztumskie Spotkania
Profilaktyczne - Krokusy
2016”. Jego współorganizatorami byli Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz Komenda Powiatowa Policji w
Sztumie.
Od kilku lat Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztumie corocznie organizował spotkania profilaktyczne:
w 2012 roku konferencja pn.
„Stop przemocy w rodzinie w
Mieście i Gminie Sztum”, w
2013 roku konferencja „Przemocy mówimy nie”, w 2014
roku kampania „Biała wstążka” oraz „Sztumskie Spotkania
Profilaktyczne - Krokusy 2015”.
Spotkanie nawiązywało również do Międzynarodowego
Dnia Zapobiegania Przemocy
wobec Dzieci (19 listopada)
oraz do Międzynarodowego
Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet - (25 listopada).
Sylwia Mackiewicz, dyrektor
Miejsko-Gminnego
Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sztumie,
wraz z komendantem powiatowym policji w Sztumie mł.
insp. Tomaszem Czają przywitali obecnych gości oraz
młodzież szkolną a następnie

Jak co roku poziom zaprezentowanych spektakli profilaktycznych był bardzo wysoki.

zaprosili do wzięcia udziału w
warsztatach.
Małgorzata Kozłowska, przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w
Sztumie, zaprezentowała zakres pracy zespołu oraz przedstawiła informację nt. „Białej
wstążki”. Jako znak osobistej
deklaracji dla „NIE wobec przemocy wobec kobiet” obecni na
spotkaniu panowie przypięli
sobie białe wstążki. Następnie
komendant policji Tomasz Czaja przedstawił schemat występowania przemocy w rodzinie
oraz dotyczące tego statystyki
policyjne.
W ramach spotkania mło-

Czekają na twoją pomoc
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z
apelem do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Sztum
o pomoc w udzieleniu niezbędnego wsparcia osobom pozostającym bez dachu nad głową,
samotnym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy.
Okres jesienno-zimowy stanowi
dla nich szczególne zagrożenie.
Wszystkim bezdomnym nieposiadającym schronienia MGOPS
zapewnia miejsca noclegowe i
ciepły posiłek, a osobom starszym lub/i niepełnosprawnym
pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu
zamieszkania.

Zwracamy się z gorącą prośbą
o przekazywania Policji, Straży
Miejskiej lub MGOPS wszelkich
informacji dotyczących takich
osób (tel. 997, (55) 640-26-48,
640-63-32, 640-63-33). Może
to uratować czyjeś życie, dlatego warto zainteresować się
ludźmi, których spotykamy na
ulicy. 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.

dzież szkolna z Zespołu Szkół
w Sztumie, Gimnazjum nr 1
w Sztumie, Zespołu Szkół w
Czerninie oraz Zespołu Szkół
Zawodowych w Barlewiczkach
wzięła udział w 4 warsztatach:
miting spikerski, zachowania
asertywne, cyberprzemoc oraz
dopalacze. Natomiast zaproszeni goście wzięli udział w
warsztacie – panelu ekspertów
pn. „Współpraca instytucjonalna w sytuacjach kryzysowych”.
Podsumowanie i wnioski z
warsztatów przedstawiła zebranym sama młodzież.
Na zakończenie spotkania zaprezentowane zostały występy
artystyczne młodzieży szkolnej

z naszych placówek oświatowych. Jak co roku poziom
zaprezentowanych spektakli
profilaktycznych był bardzo
wysoki. Za ich przygotowanie
i prezentację organizatorzy
dziękują młodzieży: z Zespołu
Szkół im. Rodziny Donimirskich
w Czerninie i opiekunce grupy Małgorzacie Szpalerskiej,
Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie - Beacie
Ostrowskiej-Nenczak, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w
Sztumie - Annie Zdziennickiej,
Zespołu Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach - Wiesławie Krawczyńskiej-Blacha.

Żywność dla potrzebujących
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
informuje, że 12 września
2016 r. zostało podpisane
porozumienie z Pomorskim
Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża
w Gdańsku, ustalające zasady współpracy przy realizacji
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
- Podprogram 2016, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.
Realizacja Podprogramu 2016
zakończy się w czerwcu 2017
roku. W jego ramach jest
udzielana pomoc osobom/

rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci bezpłatnie
przekazywanych artykułów
spożywczych. W listopadzie
br. żywność trafiła do ok.
800 osób, w tym osób bezdomnych z terenu Miasta i
Gminy Sztum, w ilości ok. 8
ton. Żywność w ramach tego
Podprogramu będzie wydawana co miesiąc, do kwietnia
2017 r.
Dystrybucją artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w
Sztumie zajmuje się Pomorski
Oddział Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża z siedzibą
w Gdańsku.
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Biblioteka SCK. Autorzy z górnej półki i inne atrakcje

Spotkanie z Andrzejem Stasiukiem odbyło się w wypełnionej po brzegi Sali Czekoladowej SCK.

Biblioteka Sztumskiego Centrum Kultury zachęca wszystkich mieszkańców miasta i
powiatu do odwiedzin. - Jesteśmy dobrze wyposażoną placówką - mówi Joanna Gałka,
p.o. kierownika biblioteki - Posiadamy bogaty, nowoczesny
księgozbiór. Ostatnio nabyliśmy m. in. takie bestsellery,
jak : Dziewczyna z pociągu,
Stulecie winnych, Historia
pszczół. Można u nas wypożyczyć głośne książki Mroza,
Bondy, Michalak, Grzebałkowskiej i wiele innych. W ciągu
roku kupujemy ok. 1500 egzemplarzy nowości wydawniczych. Prenumerujemy ponadto prasę (Dziennik Bałtycki,

Gazeta Wyborcza, Newsweek,
Wprost, Pani), którą można
zaczytywać się na naszej wygodnej sofie czytelnianej.
Wielką atrakcją dla najmłodszych czytelników mogą być
piękne, kolorowe książki 3D.
Zapraszamy też wszystkie
dzieci na „Czwartki w bibliotece”, czyli gry i zabawy z
książką, które odbywają się w
każdy czwartek w godz.1617.
Z kolei tradycją wypożyczalni
dla dorosłych są comiesięczne
spotkania Dyskusyjnego Klubu
Książki. W pierwsze poniedziałki spotykamy się i w miłej, rodzinnej atmosferze rozmawiamy o wybranej książce.

Kameralny wieczór z Łukaszem Orbitowskim, znanym także z TVP Kultura.

Biblioteka dla dorosłych zajmuje się także organizacją
spotkań autorskich. Gościli u
nas m. in. Janusz Leon Wiśniewski, Andrzej Stasiuk,
Sławomir Koper i Łukasz Orbitowski. Na 16 grudnia w
ramach obchodów 600-lecia miasta zaplanowane
jest wyjątkowe spotkanie
z Joanną Bator, laureatką
Literackiej Nagrody NIKE
2013 za powieść Ciemno,
prawie noc… Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych współczesną literaturą z najwyższej półki.
Wypożyczalnia dla dorosłych
pracuje również z recytatorami. Co roku poszukujemy osób

chętnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim (OKR) i przygotowujemy
je poprzez zapoznanie z regulaminem konkursu, pomoc w
wyborze tekstów, analizę treści, ćwiczenia z zakresu sztuki
interpretacji głosowej. Nasi recytatorzy zdobywają nagrody i
wyróżnienia na eliminacjach
powiatowych i wojewódzkich. Zachęcamy już teraz
wszystkich zainteresowanych - osoby dorosłe oraz
młodzież od 16 roku życia
do udziału Ogólnopolskim
Konkursie Recytatorskim eliminacje powiatowe już
w marcu 2017 r., zapisy w
Bibliotece SCK.

Popłynęły strofy o Sztumie - „Tam, gdzie fal jeziora szum”
Tam, gdzie fal jeziora
szum/ leży piękne miasto Sztum - napisała
ośmioletnia
Małgosia
Trzeciak.
Z okazji 600-lecia naszego
miasta Szkoła Podstawowa
nr 2 zorganizowała jeszcze
przed wakacjami rodzinny
konkurs poetycki, którego
bohaterem był nasz gród. W
tym wierszopisaniu wspierali
uczniów rodzice. Uroczyste
rozstrzygnięcie odbyło się 24
listopada. Laureaci wystąpili
podczas pięknie wyreżyserowanego spotkania w Sali
Czekoladowej SCK, poprowadzonego przez Małgorzatę Jurkiewicz i Darię Koprow-

ską, realizujących innowację
pedagogiczną „Gmina Sztum
moja mała ojczyzna”.
Najciekawsze wiersze nie
tylko zostały wyrecytowane, ale także znalazły się w
specjalnie wydanym tomiku.
Publikują tam Aleksandra
Gutowska, Katarzyna Kołodziejska, Łucja Sędzikowska,
Wiktor Stuba, Jacek Berg,
Bruno Doering, Aleksandra i
Michał Nazarewiczowie, Małgorzata Trzeciak, Julia Jasińska, Magdalena Dębska,
Anna Szczepanek i Agata Lityńska. Kto wie, może wśród
nich objawiły się talenty na
miarę naszych literackich
noblistów?

Przeczytać swój wydrukowany w tomiku wiersz… Bezcenne.

A że nie samą liryką nawet
najprawdziwsi poeci żyją...
Na zakończenie był okazały tort cukierni Sankiewicz,
jednego ze sponsorów spo-

tkania.
Impreza odbywała się pod
honorowym
patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy
Leszka Tabora.
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Nasze szkoły oszczędzają energię i chronią klimat
Bezinwestycyjne metody
oszczędzania energii mogą
przynieść
zadziwiająco
spektakularne rezultaty,
co potwierdziły doświadczenia ok. 140 polskich
szkół należących od 2013
r. do europejskiej Sieci
50/50 skupiającej szkoły i
inne budynki oszczędzające energię.
W 2016 r. do tej grupy dołączyło ponad 100 nowych szkół
z całej Polski, w tym aż 36 z
terenu 9 gmin województwa
pomorskiego (Gdynia, Kobylnica, Krokowa, Malbork, Rumia,
Sopot, Słupsk, Sztum, Ustka),
które wspólnie przystąpiły do
realizacji kampanii pn. „Każdy
WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą
się jak efektywnie oszczędzać
energię w szkole”.
Do projektu zgłoszono Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła
II w Sztumie, Zespół Szkół w
Czerninie: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w
Czerninie, Szkołę Podstawową
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Rodziny Donimirskich w
Czerninie i Szkołę Podstawową
w Gościszewie.
Finansowe pół na pół
Celem kampanii jest podniesienie świadomości dzieci i
młodzieży w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu
oraz promocja racjonalnego
wykorzystania energii poprzez
wdrożenie w pomorskich szkołach innowacyjnej metodologii
„50/50”. Metodologia ta nie
tylko pokazuje, jak efektywnie
oszczędzać energię poprzez
zmianę codziennych nawyków i zachowań, ale również
pomaga wychować dzieci w
duchu poszanowania zaso-

Grupa młodych badaczy z Gościszewa chce rozpropagować nawyk oszczędzania energii nie tylko w szkole, ale także w rodzinnych domach.

bów oraz współpracy na rzecz
wspólnego celu. Dzięki takiemu podejściu dzieci i młodzież
przekonują się, że działania
każdego z nas mają wpływ
na stan środowiska i wspólnie
możemy przeciwdziałać zmianom klimatu, m.in. racjonalnie
gospodarując energią. Istotą
metodologii „50/50” jest wprowadzenie finansowej zachęty
do oszczędzania energii zarówno dla szkół, jak i ich organów
prowadzących (czyli gmin) oraz
równy podział zaoszczędzonych środków pomiędzy szkołę
i gminę: 50 proc. kwoty zaoszczędzonej dzięki zastosowaniu
przez uczniów i nauczycieli metodologii 50/50 zostanie wypłacone szkole, a drugie 50 proc.
będzie stanowiło oszczędności
dla władz lokalnych, które finansują szkolne rachunki za
energię.
Pomyślmy o klimacie
Poza niewątpliwymi korzyściami edukacyjnymi i wychowawczymi wdrażanie metodologii
50/50 może zatem przynieść
też wymierne efekty w skali gminy, regionu czy kraju,

przyczyniając się również do
osiągnięcia lokalnych celów w
zakresie ochrony klimatu. Pozwala nie tylko wykorzystać
potencjał budynków publicznych w obszarze oszczędności
energii, ale także daje samorządom możliwość ograniczenia wydatków na energię oraz
zwiększenia redukcji emisji
CO2, podczas gdy szkoły zyskują dodatkowe fundusze,
które mogą zainwestować w
dalszą poprawę efektywności
energetycznej lub zaspokojenie
innych potrzeb. Dlatego warto
rozważyć włączenie metodologii 50/50 do lokalnego Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej czy
Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii - będzie ona
doskonałym uzupełnieniem zawartych w nim działań inwestycyjnych.
Kampania „Każdy WAT na
wagę złota - czyli pomorskie
dzieci i młodzież uczą się jak
efektywnie oszczędzać energię
w szkole” jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdań-

sku, a koordynuje ją Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Citès” (www.pnec.org.pl).
Z nawykami do domu
W Zespole Szkół w Gościszewie projekt jest realizowany z pięcioosobową grupą
uczniów klasy V. - Uczniowie
bardzo aktywnie włączyli się
w realizację projektu – ocenia
nauczycielka Wioletta Krzyżanowska. - Urządzenia służące
do pomiaru temperatury oraz
cyfrowy luksomierz wzbudziły
ich wielkie zainteresowanie, z
chęcią dokonali pomiarów we
wszystkich pomieszczeniach w
szkole. Grupa młodych badaczy przyjęła sobie za cel rozpropagowanie wśród pozostałych uczniów na stałe nawyk
oszczędzania energii nie tylko
w naszej placówce, ale także w
naszych domach - dodaje.
Miasto i Gmina Sztum w ramach wkładu własnego do projektu poniosła 20 proc kosztów
zakupu zestawów urządzeń
pomiarowych (cyfrowy termometr, czujnik temperatury, licznik kosztów energii i cyfrowy
luksomierz).

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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W Święto Niepodległości ustanowiono sztandar Miasta i Gminy Sztum

Biskup elbląski, ks. dr Jacek Jezierski poświęcił sztandar podczas mszy św.

Po mszy św. w intencji Ojczyzny - przemarsz pod pomnik Rodła.

Wbijanie gwoździ w drzewce.

Prezentacja sztandaru.

Czesław Oleksiak, przewodniczący Rady Miejskiej, przekazuje sztandar burmistrzowi Sztumu Leszkowi Taborowi.

Po odczytaniu apelu poległych przez płk. Jana Morozowskiego, dyrektora Zakładu Karnego, salwa kompanii honorowej.

