Maximus – siostra Elity

3 lutego otwarto uroczyście
największą fabrykę w Pomorskiej Specjalnej Strefie
Ekononicznej - Maximus. To
druga po Elicie fabryka mebli
hiszpańskiej grupy Royo, która do 2020 roku ma stać się
największym producentem
tego asortymentu w Europie Środkowej. Zadowolenia

podczas uroczystości nie krył
burmistrz Leszek Tabor.
- Już teraz zatrudniają 400
osób. Podziękowałem twórcy
tego meblowego imperium
Markowi Czebiołko. Po 3 kadencjach sztumskiego samorządu i mojego burmistrzowania udało się zrealizować
taki gospodarczy projekt.

Krok w stronę Muzeum

Maximus - fabryka firmy Elita, europejskiego producenta
wysokiej jakości mebli łazienkowych. W 2008 roku Elita
sp. z o.o. stała się partnerem
ROYO GROUP zrzeszającej
kilka firm w Europie zajmujących się projektowaniem i
sprzedażą kompleksowego
wyposażenia łazienek.

Zespół Muzeum Zamkowego w Malborku przygotował
dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego koncepcję zagospodarowania
sztumskiego Wzgórza Zamkowego na cele muzealne.
Przypomnijmy, że jednym
z najważniejszych punktów
jesiennej wizyty ministra
Jarosława Sellina w naszym
mieście była propozycja
przekazania pokrzyżackiej
warowni Muzeum Zamkowemu w Malborku. Pan minister potwierdził wówczas
wsparcie dla tego projektu.
Oczekiwał od sztumskiego
samorządu uchwały intencyjnej w tej sprawie oraz
koncepcji
programowej
przygotowanej wspólnie z
dyrekcją malborskiego Muzeum, gminą Sztum i Bractwem Rycerzy Ziemi Sztumskiej. 23 listopada ub. roku
radni poparli jednomyślnie
działania burmistrza, by
przekazać wzgórze zamkowe Skarbowi Państwa.
Opracowanie
koncepcji
jest spełnieniem kolejnego
warunku, by powstało muzeum.
Str. 3
Ponad 5 milionów
Tyle złotych pozyskał zespół
urzędników Miasta i Gminy Sztum na modernizację
oświetlenia ulicznego. Jak?
Str. 2
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Spotkanie Noworoczne. To był rok jubileuszy i inwestycji

13 stycznia na zaproszenie
burmistrza Leszka Tabora
i przewodniczącego Rady
Miejskiej Czesława Oleksiaka do Kino-Teatru Powiśle na tradycyjne Spotkanie
Noworoczne licznie przybyli
przedstawiciele władz państwowych i samorządowych,
polityki, biznesu, służb mundurowych, duchowieństwa,
oświaty, sportu i kultury.
Spotkanie rozpoczął „Taniec
z flagą”, wykonany przez zespół uczniów Szkoły Podstawowej w Czerninie. Następnie goście obejrzeli filmową
prezentację, przypominającą
najciekawsze
wydarzenia
2016 roku. Narratorem był
burmistrz, który przypomniał,
że miniony rok obfitował w
ważne dla społeczności jubileusze: 800-lecia parafii w Postolinie, 600-lecia założenia
miasta Sztumu i parafii św.

Anny, 60-lecie Liceum Ogólnokształcącego. Oprócz wydarzeń ważnych symbolicznie (nadanie Miastu i Gminie
Sztum sztandaru), był to czas
realizacji kolejnych inwestycji służącym mieszkańcom
- m.in. ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Sztumskiego, modernizacji Parku

Miejskiego, czy nowej fabryki
w strefie ekonomicznej.
Senator Leszek Czarnobaj
złożył życzenia mieszkańcom i samorządowi. Potem
na scenie pojawiła się grupa teatralna Uśnickie Anioły
z przedstawieniem „Okręt
życia”. Przesłanie płynące
od aktorów ze Specjalnego

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nie pozostawiło nikogo
obojętnym. Podobnie jak w
przypadku czerninian występ
nagrodzono długimi brawami.
Spotkanie zakończył toast
noworoczny Czesława Oleksiaka,
przewodniczącego
Rady Miejskiej.

Ponad 5 milionów na oświetlenie uliczne pozyskane!
Kolejny projekt Miasta i
Gminy Sztum uzyskał unijne dofinansowanie. Tym
razem chodzi o projekt
partnerski pn. Poprawa
efektywności energetycznej
na terenie MOF Malbork-Sztum (oświetlenie uliczne), którego liderem jest
Miasto i Gmina Sztum, a
parterami Miasto Malbork i
Gmina Stare Pole. Projekt

przygotował zespół pod
przewodnictwem Ewy Ruczyńskiej - kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego
UMiG, a w jego skład wchodzili Lucyna Szymańska i
Michał Mroczkowski. Warto
dodać, że na 18 ocenianych
projektów, nasz wniosek
uzyskał drugą lokatę punktową. W ramach przedsięwzięcia
przewidziano

modernizację oświetlenia
zewnętrznego z wykorzystaniem energooszczędnej
technologii LED w ciągach
komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach
publicznych wraz z montażem systemu sterowania.
Łącznie na terenie 3 gmin
wymienionych
zostanie
2771 opraw oświetleniowych, w tym 1641 na tere-

nie Miasta i Gminy Sztum.
Łączna wartość projektu to
7 770 992,26 zł, a przyznane dofinansowanie 5 247
703,76 zł. Wartość projektu Miasta i Gminy Sztum
wynosi 4 915 664,12 zł, a
otrzymane dofinansowanie
- 3 319 547,98 zł. Realizacja projektu zaplanowana jest do końca września
2018 r.
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Muzeum atrakcyjnym przystankiem na mapie
zamków Powiśla?
Zespół Muzeum Zamkowego
w Malborku przygotował dla
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego koncepcję zagospodarowania sztumskiego
Wzgórza Zamkowego na cele
muzealne. Uwzględnia ona
także postulaty zespołu roboczego, powołanego przez Burmistrza Sztumu.
Koncepcja, której autorami
są: Tomasz Bogdanowicz, Arkadiusz Dzikowski, Janusz Hochleitner, Bernard Jesionowski, Rafał Mańkus, Rafał Panfil,
Karol Polejowski jest zbyt obszerna, by dokładniej ją tu zaprezentować. Obejmuje m.in.
syntetyczne dzieje zamku, stan
zachowania obiektu, potencjalną ofertę muzealną, edukację
muzealną, postulowaną współpracę ze sztumskimi partnerami społecznymi.
Proponowana oferta muzealna obejmować ma m.in.
polskie i katolickie dziedzictwo regionu, które może być
interesującym tematem do
prezentacji przede wszystkim
okresu staropolskiego (a równocześnie dziejów Kościoła po-

Kartą w urzędzie
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, radni uchwalili
wprowadzenie możliwości zapłaty opłaty skarbowej kartą
płatniczą w Urzędzie Miasta i
Gminy Sztum.
Opłatę skarbową pobiera
m.in. Urząd Stanu Cywilnego
(np. za odpisy aktów stanu
cywilnego, sporządzenie aktu
małżeństwa, decyzję o zmianie imienia lub nazwiska),
Referat Podatkowy, ewidencja
ludności, działalność gospodarcza, Referat Planowania i
Majątku. Wysokość prowizji
pobieranej od transakcji wynosi 0,65 proc. Opłata pobierana będzie automatyczne
przez operatora instrumentów
płatniczych z konta podatnika.

Sztumianie czekają na dobre wieści w sprawie zamku od wiceministra Jarosława Sellina.

trydenckiego). Powinno zwrócić się szczególną uwagę na
zagadnienia dotyczące mazowieckiej kolonizacji z przeł. XV
i XVI w., wojen ze Szwecją w
XVII i XVIII w. oraz podejmowane w tym czasie rokowania
koordynowane przez międzynarodowych negocjatorów z
Francji i Anglii oraz podpisywane wówczas rozejmy, można
omówić istotne bitwy. Również
okres powojenny związany z
podziemiem antykomunistycznym i aktywnością znanych
Żołnierzy Niezłomnych wydaje się wyjątkowo atrakcyjnym

wątkiem. Kolejne dwie wystawy można zorganizować na
bazie artefaktów malborskiego
muzeum, wykorzystując bogate zbiory archeologiczne do
prezentacji pradziejów oraz
średniowiecza Pomezanii (Alyem, Ziemi Sztumskiej), zbiory
etnograficzne ze zbiorów oddziału Muzeum w Kwidzynie,
wsparte ewentualnie zbiorami
miejscowymi (po dawnym Muzeum Powiśla i wystawie w kościele poewangelickim).
Zamek w Malborku wraz z
zamkiem w Kwidzynie stanowią bardzo atrakcyjną ofertę z

zakresu turystyki historycznej,
o czym świadczą bardzo wysokie liczby turystów w Malborku.
W tym kontekście zamek w
Sztumie może stanowić kolejny
atut na drodze do zwiększenia
ruchu turystycznego w placówkach Muzeum Zamkowego.
Może stać się dogodnym „przystankiem” na tworzącej się
w ten sposób trasie zamków
krzyżackich na Powiślu.
Realizację oferty turystycznej
zamku sztumskiego proponuje
się oprzeć na koncepcji „żywego” zamku, w której równie
istotną rolę jak odwiedzane wystawy pełnić będą animatorzy,
dający możliwość bezpośredniego kontaktu turysty z historią, możliwość jej dotknięcia,
poczucia i posmakowania. Stąd
możliwość udziału w rekonstrukcji życia codziennego średniowiecza, warsztatach, wielu
programach edukacyjnych.
To w telegraficznym skrócie o
koncepcji. Teraz sztumianie czekają na dobre wieści (czyli przejęcie zamku na cele muzealne)
od wiceministra kultury Jarosława Sellina.

Nie było czasu na nudę

Zabawa karnawałowa dla dzieci w Barlewicach.

Ferie zimowe w mieście
i gminie Sztum minęły…
za szybko. Czasu na nudę
nie było, jeśli tylko ktoś

chciał skorzystać z oferty.
Sztumskie Centrum Kultury zaprosiło do Kino-Teatru Powiśle oraz świetlic

wiejskich na zajęcia stałe
(a wśród nich taneczne,
instrumentalne, plastyczne, teatralne i wokalne)
oraz projekcje filmów. Nie
zabrakło także zabaw karnawałowych na terenach
sołectw (zapraszał pan
burmistrz) dla najmłodszych sztumian. Odbyły
się także dwa spektakle
bajkowo-teatralne, pierwsza odsłona sztumskiego
„Mam talent” (czyli zmagań wokalistów) i pierwszy pokaz mody fantazyjnej dla dzieci. Biblioteka
SCK także przygotowała
zabawy i gry dla najmłodszych.
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Dla rodziców dzieci
niepełnosprawnych
Od 1 stycznia 2017 roku
każdy z rodziców opiekujących się więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością
uzyska
prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego, a jego
wysokość będzie corocznie waloryzowana.
Świadczenie
pielęgnacyjne
przysługuje
opiekunom osób niepełnosprawnych,
które
rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Do tej pory
przepisy nie uzależniały
wypłaty świadczenia od
liczby dzieci z niepełnosprawnością. Oznaczało
to, że jeśli w rodzinie
było niepełnosprawnych
np. dwoje dzieci i oboje rodzice zrezygnowali
z pracy, aby sprawować
nad nimi opiekę, mogli
liczyć na wypłatę jednego świadczenia.
Przepisy te zakwestionował Trybunał Konstytucyjny.
Znowelizowana ustawa zakłada, że
każde z rodziców może
otrzymać
świadczenie
pielęgnacyjne w sytuacji,
gdy w rodzinie jest więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko. Ponadto w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego lub świadczenia pielęgnacyjnego w związku
z opieką nad inną osobą
nie powoduje utraty prawa do zasiłku dla opiekuna. Ostatnią zmianą
jest waloryzacja tego
świadczenia. Od 2017
roku ma ono wzrastać o
procentowy wskaźnik, o
jaki zwiększać się będzie
minimalne wynagrodzenie za pracę. Od 1 stycznia 2017 r. świadczenie
wynosi 1406 zł netto.

Poszkodowanym została udzielona
wymierna pomoc
Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej, której przewodniczy Adam Kaszubski z opozycyjnego klubu
Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego,
skontrolowała działania
służb gminnych w zakresie pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru
(kwiecień 2016) mieszkańcom Polaszek.
Zwrócił się o to burmistrz
Leszek Tabor. Nieszczęście
rodzin niektóre środowiska
uznały za dobry argument do
rozgrywki politycznej. Próbowano zakłócać pracę urzędników i burmistrza. Podważano
wiarygodność ich poczynań
w wywiadach, Internecie,
wypowiedziach publicznych.
W sprawozdaniu komisja
stwierdziła, że „poszkodowanym mieszkańcom Polaszek
w wyniku pożaru została

udzielona wymierna pomoc.
Rodziny zostały objęte opieką psychologiczną, opieką
socjalną - apele o możliwości udzielenia pomocy pogorzelcom były zamieszczane
na stronach internetowych,
portalach społecznościowych
oraz w prasie lokalnej. W
zakresie pomocy rzeczowej
- zapewniono tymczasowe
schronienie w internacie w
Barlewiczkach wraz z wyżywieniem oraz pomoc w postaci żywności z Programu
Żywnościowego.
Rodziny
otrzymały również pomoc
rzeczową od darczyńcówmeble, sprzęt AGD, sprzęt
kuchenny, pościel, odzież
(…). Zapewniono mieszkania
poszkodowanym rodzinom.
Udzielono pomocy finansowej o łącznej wartości 37
568,40 zł. Ponadto gmina
wydatkowała 70 tys. zł. na

remont lokali [dla pogorzelców] w Sztumie przy ul. Kochanowskiego oraz w Sztumskiej Wsi.”
Burmistrz Miasta i Gminy
zgłosił uwagę do sprawozdania ze względu na brak
odniesienia się komisji do
przeprowadzonej akcji gaśniczej, zasad wykorzystania samochodów bojowych
oraz gospodarki paliwowej w
związku z upowszechnianymi
opiniami o rzekomym braku
możliwości zatankowania paliwa przez wozy gaśnicze OSP
Postolin w dniu 17 kwietnia
2016 roku. Komisja Rewizyjna w planie pracy na I półrocze 2017 roku zaproponowała jako pierwsze zadanie:
„przeprowadzenie
kontroli
wydatków i procedury tankowania przez Ochotniczą Straż
Pożarną Postolin podczas pożaru w Polaszkach”.

Manifestacja w obronie wizerunku miasta

Danuta Gołombiewska uzyskała zgodę na zorganizowanie 20 stycznia manifestacji
„w obronie dobrego imienia
mieszkańców Sztumu i samorządu, którzy krzywdzeni
są banerami”, wywieszanymi

przez Antoniego Filę w Warszawie, Gdańsku i Sztumie.
Manifestanci zebrali się pod
magistratem, a następnie
przeszli po baner wiszący na
ulicy Młyńskiej. „Tym którzy
byli na wiecu dziękuję, a tym

którzy nie uczestniczyli, życzę
odwagi w następnym wiecu.
Wizerunek miasta świadczy
o nas” - skomentowała na
swoim profilu facebookowym
organizatorka.
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Czwarty rok modernizacji dróg gminnych
Modernizacja dróg gminnych za pomocą betonowych płyt drogowych
yombo cieszy się wśród
mieszkańców niesłabnącym powodzeniem. Dlatego też decyzją Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
zdecydowano o wydłużeniu,
zaplanowanego
wcześniej na trzy lata
programu
modernizacji
dróg, o kolejny rok.
W tym roku zaplanowano modernizację dróg w
13 sołectwach na długości niemal 7 km. Odcinki, które zostały objęte
pracami
wytypowano,
biorąc pod uwagę obiektywne kryteria takie jak:
ilość domostw, do których

dana droga prowadzi, jej
stan techniczny, dotychczas ponoszone nakłady
na remonty oraz natężenie ruchu.
Wszystkie
wytypowane

do modernizacji drogi to
propozycje przedstawione
wcześniej przez sołtysów.
Zostały też uzgodnione
z sołtysami i przedstawicielami rad sołeckich

podczas spotkania 25
stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy. Niebawem
zostaną zlecone prace
polegające na przygotowaniu dokumentacji projektowej niezbędnej do
ogłoszenia przetargu na
modernizację dróg. Prace
budowlane powinny rozpocząć się na przełomie
maja i czerwca.
Czwarty rok programu
modernizacji dróg gminnych pozwoli na utwardzenie kolejnych niemal
7 km dróg gruntowych.
Wynikiem prowadzonych
przez cztery lata prac będzie niemal 30 km zmodernizowanych dróg na
terenie całej gminy.

Abyśmy mogli swobodnie i bezpiecznie oddychać
Miasto i Gmina Sztum coraz większy nacisk kładzie na efektywność energetyczną i odnawialne źródła
energii, a także - co wiąże się bezpośrednio z tymi dwoma priorytetami - ze zjawiskiem niskiej emisji.
Wkrótce zostanie uruchomiony kolejny już nabór wniosków na wymianę kotłów węglowych.
Niska emisja to emisja produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery ze źródeł emisji (emiterów) znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 m. W naszych warunkach główną przyczyną jej powstawania jest wykorzystywanie paliw stałych do ogrzewania w kotłach o niskiej jakości. Do produktów spalania wpływających na występowanie niskiej emisji zaliczyć można gazy: dwutlenek węgla (CO2), tlenek węgla (CO), dwutlenek
siarki (SO2), tlenki azotu (NOX ), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzo(a)piren oraz dioksyny,
a także metale ciężkie (ołów, arsen, nikiel, kadm) i pyły zawieszone PM10, PM2,5.
DLACZEGO WARTO
poprawiać jakość powietrza?
• Ze względu na zdrowie - nawet i 50 tys. osób rocznie w Polsce umiera w wyniku przekroczeń norm jakości
powietrza,
• ze względu na oszczędność - nawet 40 proc. węgla mogą stanowić związku lotne, które są wysoko kaloryczne
i przy nieodpowiednim podejściu do ogrzewania uciekają do atmosfery,
• ze względu na środowisko - zmiany klimatu spowodowane między innymi spalaniem paliw kopalnych wpływają
niekorzystnie na środowisko poprzez wzrost średniej rocznej temperatury.
CO MOŻESZ ZROBIĆ,
aby poprawić jakość powietrza?
• Zrezygnować z palenia w lokalnej kotłowni odpadami i paliwem do tego nieprzeznaczonym,
• Poszukać czystszego i bezpieczniejszego sposobu ogrzewania,
• Sprawdzić, w jaki sposób możesz się podłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczej.
• W tym celu należy złożyć zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej. W przypadku Sztumu szczegóły znajdziecie pod adresem internetowym. http://veoliaterm.pl/strefa-klienta/veolia-polnoc-sp-z-oo.
Miasto i Gmina aktywnie wspiera działania mające na celu zwalczanie niskiej emisji. Już wkrótce zostanie uruchomiony kolejny już nabór na wymianę kotłów węglowych.
W poprzednim naborze wzięli udział mieszkańcy 13 budynków jednorodzinnych, 5 mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz dwóch budynków wielorodzinnych, które podłączyły się do sieci ciepłowniczej. Najczęściej wnioskowano o piece gazowe, ale nie zabrakło też kotłów na pelet czy nawet pomp ciepła.
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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Śladem Żydów sztumskich
Grudniowa wycieczka dla
mieszkańców
„Śladami
Żydów sztumskich”, gdzie
oprowadzającymi
byli
uczniowie i uczennice, zakończyła realizowany od
września program Szkoła
Dialogu w Gimnazjum nr
1 im. Jana Pawła II.
Szkoła Dialogu to program realizowany od 2008 roku. Jego
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.
Najpierw w Gimnazjum odbył
się cykl czterech warsztatów,
przeprowadzonych przez trenerki fundacji Forum Dialogu
- Karolinę Jastrzębską-Mintzer
i Dorotę Cieślik, na których
młodzież zapoznawała się z
historią i kulturą Żydów polskich, historią sztumskiej społeczności żydowskiej, a także
zmagała się z problemem tożsamości i tolerancji.
W ramach tego programu
gimnazjalistki przeprowadziły
również zajęcia dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 2 w
Sztumie, w prosty sposób
przedstawiające
symbolikę
judaizmu. Młodsze koleżanki
i koledzy wykonali przepiękne prace, kolorując motywy i

Ostatnim punktem wycieczki śladami sztumskich Źydów był dawny kirkut.

symbole religijne Żydów.
Punktem kulminacyjnym była
zorganizowana 3 grudnia
ubiegłego roku wycieczka
„Śladami Żydów sztumskich”,
przeznaczona dla mieszkańców. Oprowadzającymi byli
uczniowie i uczennice klasy
III C. Pogoda dopisała i na
plac Wolności przed kościół
poewangelicki przybyło około 20 osób. Był to pierwszy
punkt na trasie wycieczki.
Dzięki uprzejmości pana Sławomira Michalika zwiedzający mogli obejrzeć judaika
znajdujące się w zbiorach
jego muzeum. Kolejne etapy
wycieczki przedstawiały miej-

sca, gdzie można odnaleźć
(niestety bardzo skromne)
ślady Żydów mieszkających
niegdyś w Sztumie - pozostałości po aptece Adolfa Cohna
czy sklepie Hermanna Holza.
Ostatnim punktem wędrówki
był Park Miejski, na którego
obrzeżach znajduje się tablica
upamiętniająca dawny cmentarz żydowski, założony w
pierwszej połowie XIX wieku.
Potem na uczestników czekała gorąca herbata i poczęstunek szabatową chałką.
Celem całego programu jest
upamiętnienie Żydów mieszkających w Sztumie poprzez
zamieszczenie
artykułów

Mają kota na punkcie mleka
Szkoła Podstawowa nr 2 realizuje program edukacyjny „Mamy kota na punkcie mleka”. Dzieci z klas
młodszych wzięły udział w ogólnopolskim konkursie „Wesołe Mleczne Smakołyki”. Zadanie polegało
na stworzeniu przepisu na prostą potrawę, w której mleko lub produkty mleczne odgrywają główną
rolę. Do treści przepisu można było dodać zdjęcie
własnego autorstwa. Oceniana była kreatywność i
oryginalność przepisu.
Pierwsze miejsce zajęła Hania Kopczyńska z klasy
IIIe i jej przepis na mleczne sakiewki. Szkoła otrzymała sokowirówkę firmy Philips, a dzieci nagrody i
gadżety od… Kota Mleczysława.

na portalu Wirtualny Sztetl,
przekazanie do sztumskiego
muzeum planu wycieczki, postawienie w Parku Miejskim,
obok terenu kirkutu (cmentarza), tablicy przedstawiającej
w skrócie historię tej społeczności. Dzięki zaangażowaniu
młodzieży mieszkańcy Sztumu poznali ją lepiej.
18 stycznia 2017 odbyły obrady komisji wybierającej najlepsze projekty zrealizowane
w 2016 roku w ramach programu. 3 marca 2017 roku w
Teatrze Wielkim w Warszawie
odbędzie się gala Szkoły Dialogu, na której przedstawieni
zostaną zwycięzcy.
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Dwójkowy zawrót głowy
Zakończenie semestru w szkole zawsze służy różnym podsumowaniom. Jednym z nich jest bez wątpienia półroczna
realizacja projektu ,,Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując, czyli trwała poprawa jakości kształcenia
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum”- w ramach środków pozyskanych z Unii Europejskiej.
- To ogromne przedsięwzięcie logistyczne dla placówki
- mówi Agnieszka Bogucka,
dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 2 w Sztumie.
Przygotowania do projektu
rozpoczęły się już w zeszłym
roku szkolnym. Najpierw późną jesienią 2015 r. i zimą 2016
r. specjaliści z Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w
Sztumie wraz z nauczycielami
poszczególnych szkół opracowali wszechstronną diagnozę
potrzeb rozwojowych szkół,
dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina
Sztum. Diagnoza oparta była
o głębokie analizy potrzeb,
zainteresowań uczniów oraz
możliwości
poszczególnych
placówek. Należało policzyć
różne zmienne, począwszy od
ilości dzieci, ich zainteresowań i predyspozycji, poprzez
kwalifikacje nauczycieli, a
skończywszy na infrastrukturze - salach szkolnych, które
służyłyby projektowi. Trzeba
było zaprojektować środki na
materiały i inne nowoczesne
pomoce dydaktyczne, które
miałyby bezpośredni wpływ
na ciekawą realizację zajęć.
Diagnozując potrzeby szkół,
nie zapomniano o szkoleniach
dla prowadzących. Następnie
pracownicy MGZO przetworzyli diagnozę na odpowiednie
dokumenty aplikacyjne i przystąpili do konkursu. Wiosna
2016 r. upłynęła pod znakiem
wielu konsultacji i dyskusji.
Ale dzięki konsekwentnemu
dopracowywaniu
projektu
szczegół po szczególe, udało
się uzyskać dofinansowanie
na jego realizację! Projekt wy-

startował w szkołach z początkiem października.
- Tylko w naszej szkole realizuje go ponad 600 dzieci i
39 nauczycieli - kontynuuje
dyrektor. To około 80 proc.
wszystkich uczniów uczęszczających do naszej placówki
i ponad połowa nauczycieli.
Można więc śmiało powiedzieć, że inicjatywa to prawdziwy zawrót głowy, zważywszy na fakt, że tygodniowo
zajęcia realizuje ponad 100
różnych grup. Formuła przedsięwzięcia jest nieco inna niż
w przy poprzednich projektach. Wszystkim pomysłodawcom zależało na tym, aby
zajęcia były kreatywne, to
znaczy opierały się na różnych
metodach badawczych, w tym
eksperymentach i wykorzystaniu technologii informacyjnej.
Nauczyciele opracowali ciekawe plany pracy, urozmaicają
zajęcia różnymi metodami
aktywizującymi. Stawiają na
logiczne myślenie, dociekanie
i wnioskowanie. Przy okazji
dzieci zdobywają wiedzę poprzez zabawę i grę. Od dawna wykorzystujemy różne gry
do edukacji, których to, dzięki
prężnemu działaniu klubu gier
planszowych
Pionkolandia,
mamy ponad dwa tysiące….
- Jakie zajęcia realizujecie
w ramach projektu?
- Pisząc projekt zespół projektowy MGZO, po konsultacjach
z nauczycielami uwzględnił w
nim ważne dla edukacji młodego człowieka bloki tematyczne, w których realizują
się uczniowie. Należy do nich
grupa zajęć przyrodniczych
(,,Laboratorium przyrodnicze”

i ,,Pogotowie przyrodnicze”),
zajęć matematycznych (,,Laboratorium matematyczne” i
,,Pogotowie matematyczne”)
oraz językowych ,,Laboratorium językowe”. Uczniowie
rozwijają również swoje pasje
artystyczne w bloku ,,Akademia Rozwoju Osobistego”. To
zajęcia muzyczne i plastyczne.
Należy też wspomnieć o ciekawych zajęciach konstruktorskich pn. „Akademia Mechaniki i Robotyki”. Uczniowie mają
w sobie ogromnie pokłady
wyobraźni. Swoje pomysły
utrwalają w robotach i maszynach budowanych na bazie
klocków Lego, napędzanych
energią z baterii.
- Czy projekt zakłada tylko
zajęcia rozwijające zainteresowania?
- Przeprowadzenie wspomnianej powyżej diagnozy miało
na celu dostrzeżenie wszystkich potrzeb. Zawsze należy
pamiętać, że w szkołach uczą
się także dzieci, dla których
prowadzi się wiele zajęć specjalistycznych. Należą do nich
działania w ramach szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Uczniowie uczęszczają zatem
na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz terapeutyczne. Tu również uczą się poprzez zabawę, wykorzystują
gry, technologię informacyjną
oraz inne środki, które przede
wszystkim mają stymulować
rozwój, wyrównywać szanse edukacyjne. Dlatego projekt Naukowy Zawrót Glowy
to także zajęcia dla dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. A tylko w naszej

szkole ponad 100 różnorodnych grup daje możliwość dostępu do tego typu edukacji
wszystkim chętnym.
- Plany projektowe na
drugie półrocze?
- Przede wszystkim kontynuować podjęte na ten rok
zadania. Posiadamy również
informacje, że zespół projektowy MGZO pod kierownictwem Natalii Kniaź-Kubackiej
opracowuje
dokumentację,
która jest niezbędna do zakupu zaplanowanego w ramach
projektu wyposażenia szkół
w profesjonalne pomoce dydaktyczne takie jak m.in:
nowoczesne laptopy, specjalistyczny sprzęt dla uczniów
korzystających z terapii indywidualnej, czy pomoce dla
przyrodników i matematyków.
Kadra naszej placówki będzie
brała także udział w zaplanowanych w ramach projektu
różnego rodzaju szkoleniach.
Pod koniec roku szkolnego
planujemy
podsumowanie
rocznej realizacji projektu.
Przygotowujemy się do Szkolnego Festiwalu Nauki. Myślę,
że uczniowie wraz ze swoimi
nauczycielami przygotują ciekawe prezentacje badawcze,
mini eksperymenty, wystawy prac. I wszyscy będziemy
mieć tę satysfakcję, że Naukowy Zawrót Głowy to bardzo
dobry pomysł. Pomysł na eksperyment, którego tezą było dzieci lubią się uczyć. Czerpią
z tego radość i satysfakcję.
Mam wrażenie, że półroczna
realizacja projektu dostarczyła nam tyle argumentów, że
eksperyment już okazał się
sukcesem.

7

WWW.SZTUM.PL • LUTY 2017

8

Od 24 stycznia do 28 lutego
2017 roku trwa głosowanie
zadań do Budżetu Obywatelskiego 2017. Przypominamy najważniejsze zasady
głosowania Budżetu Obywatelskiego 2017:
1. Uprawniony do głosowania
jest mieszkaniec, który ukończył 16 lat (najpóźniej w dniu
głosowania) i jest zameldowa-

Lp.

1.

2.

3.

4.

Lp.
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Szacunkowy
OKRĘG NR 1 (SZTUM i SOŁECTWO CZERNIN) koszt realizacji
na
wyznaczonych punktów kich przedstawionych
terenie miasta i gminy lubZADANIA
1
zadania

ny na
karcie do głosowania projako pierwsza.
Sztum.
BUDOWA PLACU PRZEZNACZONEGO DO SPORTU STREET WORKOUT
2. Każdy uprawniony ma prawo 4. Oddanie głosu przez tą samą pozycji zadań.
(Sztum)
osobę w formie papierowej i w 6. Wyboru dokonuje się poprzez
głosować
tylko jeden raz.
Opis: Zainstalowanie kompletu urządzeń na nawierzchni z kory o
2
postawienie
„X” w zł
kratce
formie elektronicznej
spowodu3. 1.Oddanie
kart
do
głosowania
powierzchni 55 m pozwalających
na uprawianie
streetworkout,
sportu znaku
50 000,00
obok
nazwy
zadania.
je
uznanie
za
ważny
tylko
ten
w formie
papierowej
w
liczbie
opartego na ćwiczeniach siłowych, z wykorzystaniem jedynie masy własnego
7. Głosować
głos,poręcze
który został
oddanyławka
jako skośna,
większejciała
niż (drążki
jedna spowoduje
wysokie, niskie,
równoległe,
kółka można tylko na
propozycje wniosków ze swojepierwszy.
przyjęcie
do ustaleniadrabinka
wynikówpozioma,
gimnastyczna,
drabinka pionowa).
go okręgu,Wnr 1 (Sztum i sołecgłosowania
tylko tej karty SIŁOWNIA
do 5. Głosując,
OGÓLNODOSTĘPNA
PLENEROWAmieszkaniec
W PARKU MIEJSKIM
two Czernin) lub nr 2 (pozostałe
ma
prawo
wybrać
maksygłosowania,
która
wpłynie
do
SZTUMIE
tzn. 50
tego,
w którym
malnie
1 spośród
Urzędu
Miasta
i Gminy
Sztum
2. Opis:
Zakup
i montaż
urządzeń
fitness (np.:
wahadło wszystz biegaczemsołectwa),
oraz
000,00
zł
twisterem, wioślarz, narciarz, wyciskanie z wyciągiem). Dodatkowo dla dzieci
zestawy sprawnościowe (np.: motyl, biedronka i konik polny).
Szacunkowy

OKRĘG NR 1 (SZTUM
i SOŁECTWO CZERNIN) ROZBUDOWA PARKINGU I REMONT NAWIERZCHNI ODCINKA DROGI NA
koszt realizacji
1
OSIEDLU SIERAKOWSKICH - ETAP II (Sztum)
ZADANIA
zadania
3.
Opis: Rozbudowa parkingu o 9 miejsc i remont nawierzchni odcinka drogi na 50 000,00 zł

osiedlu Sierakowskich DO
na długości
20 mb -STREET
kontynuacjaWORKOUT
etapu I, wybranego
BUDOWA PLACU PRZEZNACZONEGO
SPORTU
do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016.
(Sztum)
POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA CZERNIN
Opis: Zainstalowanie kompletu
urządzeń
na nawierzchni
z DONIMIRSKICH
kory o
POPRZEZ REMONT
CZĘŚCI CHODNIKÓW,
W CIĄGU ULICY
I
2
ULICY AKACJOWEJna uprawianie streetworkout, sportu
powierzchni 55 m 4.pozwalających
50 000,00
złzł
50 000,00
Opis:
Remonty
chodników
w
rejonie
szczególnego
natężenia
ruchu
pieszego,
opartego na ćwiczeniach siłowych, z wykorzystaniem jedynie masy własnego
tj. przy Zespole Szkół im. Rodziny Donimirskich oraz przy ul. Akacjowej.
ciała (drążki wysokie, niskie,
Czerninie. poręcze równoległe, ławka skośna, kółka
gimnastyczna, drabinka pozioma, drabinka pionowa).

OGÓLNODOSTĘPNA SIŁOWNIA PLENEROWA W PARKU MIEJSKIM W
SZTUMIE
Opis: Zakup i montaż urządzeń fitness (np.: wahadło z biegaczem oraz
twisterem, wioślarz, narciarz, wyciskanie z wyciągiem). Dodatkowo dla dzieci
zestawy sprawnościowe (np.: motyl, biedronka i konik polny).
ROZBUDOWA PARKINGU I REMONT NAWIERZCHNI ODCINKA DROGI NA
OSIEDLU SIERAKOWSKICH - ETAP II (Sztum)
Opis: Rozbudowa parkingu o 9 miejsc i remont nawierzchni odcinka drogi na
osiedlu Sierakowskich na długości 20 mb - kontynuacja etapu I, wybranego
do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016.
POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA CZERNIN
POPRZEZ REMONT CZĘŚCI CHODNIKÓW, W CIĄGU ULICY DONIMIRSKICH I
ULICY AKACJOWEJ
Opis: Remonty chodników w rejonie szczególnego natężenia ruchu pieszego,
tj. przy Zespole Szkół im. Rodziny Donimirskich oraz przy ul. Akacjowej.
Czerninie.
1

50 000,00 zł

głosujący jest zameldowany
najpóźniej w ostatnim dniu
przed dniem rozpoczęcia głosowania.
8. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub
więcej zadań o kolejności na liście decyduje wartość zadania,
tj. zadania zostaną umieszczone na liście od zadania najmniej
do najbardziej kosztownego.
9. W celu ustalenia wyników
głosowania została powołana
Komisja, która w ciągu 14 dni
po zakończeniu głosowania
poda wyniki głosowania do publicznej wiadomości.

50 000,00 zł

Przedstawione koszty są szacunkowe, mogą ulec zmianie w wyniku postepowania o wyłonienie wykonawcy

w Sztumie, ul. Mickiewicza 39,
82-400 Sztum z dopiskiem „Projekt-Budżet Obywatelski” (decyduje data wpływu do Urzędu).
Mieszkańcy sołectw, mogą oddać głos w formie papierowej
lub w elektronicznej (interaktywny formularz) w świetlicach
wiejskich w Białej Górze, Czerninie, Gronajnach, Koślince,
Piekle, Pietrzwałdzie, Postolinie,
Sztumskiej Wsi, Sztumskim
Polu.
Karty do głosowania są dostępne: w punkcie informacja
na parterze Urzędu Miasta i
Gminy w Sztumie, w świetlicach

wiejskich. Są także do pobrania
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
www.sztum.pl/budzet-obywatelski .W przypadku
głosowania za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej, tak
jak w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego, konieczna
jest weryfikacja za pomocą kodu, który głosujący
otrzyma na podany numer
telefonu SMSem. Z jednego
numeru telefonu może zagłosować maksymalnie 6 osób.

Lp.

OKRĘG NR 2 (wszystkie sołectwa oprócz sołectwa
Czernin) - ZADANIA

1.

REWITALIZACJA PLACU OSP GOŚCISZEWO
Opis: Budowa lokalnego centrum fitness i miejsca rekreacji. Montaż
urządzeń, np. biegacz, narciarz, wioślarz, jeździec, twister z wahadłem,
wyciskacz z wyciągiem, ławka z prostownikiem.

50 000,00 zł

2.

POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW BARLEWIC POPRZEZ
BUDOWĘ W CENTRUM WSI 175MB CHODNIKA WRAZ Z OBRZEŻAMI
Opis: Budowa 175 mb chodnika w centrum wsi Barlewice: zdemontowanie
starej nawierzchni chodnika, ułożenie 175 mb obrzeży z lewej strony
chodnika, ułożenie 175 mb krawężnika z prawej strony chodnika oraz
ułożenie ok. 350 m2 kostki chodnikowej.

50 000,00 zł

3.

4.
5.

50 000,00 zł

GŁOSOWANIE JEST MOŻLIWE ZA POMOCĄ: interaktywnego formularza dostępnego
na stronie internetowej www.
sztum.pl/bo-glosowanie lub
wrzucenia karty do głosowania
w wersji papierowej do urny
znajdującej się obok punktu informacja, mieszczącego się na
parterze Urzędu Miasta i Gminy
w Sztumie w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od
7.30 do 15.30, w środę od 7.30
do 17.00 oraz w piątek od 7.30
do 14.00 lub wysłania karty do
głosowania pocztą tradycyjną
na adres: Urząd Miasta i Gminy

6.

7.

SIŁOWNIA NAPOWIETRZNA W SOŁECTWIE PIEKŁO
Opis: Budowa siłowni napowietrznej w Piekle na terenie obecnego placu
zabaw przy budynku byłej straży pożarnej. Montaż urządzeń: biegacz i
orbitek na pylonie, rower i wioślarz na pylonie, wyciąg górny i krzesło do
wyciskania na pylonie, karuzela dla dzieci.
ODNOWA I WYKOŃCZENIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W SOŁECTWIE BIAŁA
GÓRA
Opis: Poprawa nawierzchni trawiastej i podłoża boiska. Montaż
piłkochwytów od strony kaplicy.
„CZAS NA AKTYWNOŚĆ” (Koniecwałd)
Opis: Montaż 4 urządzeń fitness na boisku wiejskim przy „starej zlewni”.
WYŁOŻENIE DROGI GRUNTOWEJ O DŁ. 170M PŁYTAMI JUMBO BIEGNĄCEJ
PRZEZ OSIEDLE PRZY KOŚCIELE (Gościszewo)
Opis: Wyłożenie drogi gruntowej biegnącej przez osiedle przy kościele o
długości 170 m płytami jumbo.
REKONSTRUKCJA MURAWY WRAZ Z PÓŹNIEJSZĄ PIELĘGNACJĄ NA
OBIEKCIE SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI GOŚCISZEWO
Opis: Rekonstrukcja istniejącej murawy na boisku w Gościszewie: oprysk
chwastów, przygotowanie warstwy wegetacyjnej, profilowanie laserowe,
zasiew nowej trawy. Po dokonaniu zasiewu wykonanie czynności
pielęgnacyjnych: koszenie, dosiewanie, aeracja, piaskowanie i głębokie
spulchnianie.

Szacunkowy
koszt realizacji
1
zadania

30 000,00 zł

50 000,00 zł
35 000,00 zł
45 000,00 zł

50 000,00 zł
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Po prostu twarde prodedury

O tegorocznym Budżecie Obywatelskim rozmawiamy
z Darią Mietlewską-Dura, sekretarzem Urzędu Miasta
i Gminy w Sztumie
- W sztumskim dodatku
„Dziennika Bałtyckiego”
redaktor skrytykował to,
że zasady głosowania
Budżetu Obywatelskiego zmieniają się co roku,
podobnie jak kwoty przeznaczone na projekty.
- Budżet Obywatelski to
rzecz na naszym gruncie ciągle nowa, wszyscy się tego
uczymy, cały czas zbieramy
doświadczenia w jego wprowadzaniu. To praktyka nam
podpowiada, że trzeba w jakimś elemencie udoskonalić
ten instrument, aby jak najlepiej służył inicjatywom obywateli. I tym podyktowane są
zmiany.
- W porównaniu z poprzednią edycją Budżetu Obywatelskiego dużo
wniosków nie przeszło
etapu oceny merytorycznej. Niektórzy (zapewne
autorzy odrzuconych zadań?) na społecznościowych forach ostro piszą,

że decydowała o tym
urzędnicza niechęć, a nie
względy merytoryczne.
- Nie zgadzam się z takimi
opiniami, bo przy procedurach BO nie ma miejsca na
uznaniowość. Analiza merytoryczna wniosków złożonych
do Budżetu Obywatelskiego
to zresztą najtrudniejszy etap
całej procedury. Przybliżę, jak
to wygląda. Na wnioski należy spojrzeć z każdej możliwej
perspektywy, dlatego ocena
nie może być dokonywana
jednoosobowo, robi to Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego pod przewodnictwem
zastępcy burmistrza Ryszarda Wirtweina, a członkami są
kierownicy wszystkich referatów urzędu.
Analizujemy
możliwości
prawne, to czy zadanie nie
jest planowane do wykonania przez gminę w określonej
perspektywie, sprawdzamy
wszystkie elementy zadania
- nawet te, których nie prze-

widział wnioskodawca, a są
konieczne do wykonania, np.
uzyskanie uzgodnień, wykonanie dokumentacji technicznej. Dalej - czy zadanie
jest możliwe do realizacji w
ciągu 1 roku, czy jego wartość mieści się w limicie 50
tys. zł. Członkowie zespołu
to doświadczeni pracownicy,
a zadania podobne do tych
zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego realizujemy od
lat, więc możemy porównać
propozycje zadań, ich koszt z
realiami naszej pracy.
Podam powody, dla których

niektóre wnioski nie biorą w
głosowaniu:
wnioskodawca nie załączył w ogóle listy
osób popierających wniosek,
koszt zaplanowanego we
wniosku zadania przekraczał
limit 50 tys. zł; wniosek mimo
wezwania z naszej strony nie
został uzupełniony; wnioskodawca nie zgodził się na
zmianę części zakresu wniosku lub zgłoszony zakres był
niespójny z wydyskutowanymi z mieszkańcami planami
gminy, dotyczącymi rozwoju
danej miejscowości.

Place zabaw, urządzenia fitness są często wpisywane do zadań BO.

Niektóre wnioski niezakwalifikowane do głosowania

OŚWIETLENIE FRAGMENTU UL. SIENKIEWICZA OD
UL. ZACISZE DO UL. SŁONECZNEJ.
Zadanie niewykonalne w okresie jednego roku z uwagi na
konieczność opracowania dokumentacji projektowej, uzyskanie warunków przyłączeniowych od zakładu energetycznego. Ponadto przekracza w limit 50 000 zł.
BUDOWA CHODNIKA ŁĄCZĄCEGO DEPTAK PRZY JEZIORZE DO UL. REJA WZDŁUŻ TORÓW KOLEJOWYCH.
Wnioskodawca do złożonego wniosku nie załączył listy osób
popierających wniosek oraz świadczenia/zgody właściciela
terenu nr 415/1 ob. II, tj, Polskich Kolei Państwowych na
realizację projektu.
Gmina rozważała możliwość budowy w tym miejscu chodnika, jednak pomimo starań nie uzyskała zgody oraz prawa
do dysponowania terenem od spółki PKP. Gmina wystąpiła o
ujęcie tego zadania w modernizacji linii kolejowej Grudziądz-Malbork w latach 2018-2020.
REMONT, PRZEBUDOWA TERENU PLACU W GÓRKACH

w sąsiedztwie diagnostyki samochodowej i małej
spółdzielni
mieszkaniowej.
Zadanie
zakładało
wymianę płyt, uzupełnienie studzienek ściekowych,
uzupełnienie klombu, nawiezienie ziemi, urządzenie
zieleni, zabezpieczenie przed zwierzętami.
Realizacja zadania w kształcie nadanym w złożonym wniosku jest nieefektywna. Ponadto zakres zadania zdecydowanie przekracza limit 50 000 zł.
PRZEBUDOWA/MODERNIZACJA PLACU ZABAW W
CYGUSACH.
Wnioskodawca nie uzupełnił wniosku o przedłożenie oświadczenia/zgody właściciela nieruchomości nr 10/15, Agencji
Nieruchomości Rolnych na realizację projektu.
Gmina nie posiada aktualnej zgody właściciela nieruchomości nr 10/15 na dysponowanie gruntem. Wystąpi do ANR o
wszczęcie procedury nieodpłatnego przejęcia tego fragmentu nieruchomości. Jest to procedura długotrwała i niezależna
od działań gminy.
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Dzienny Ośrodek Wsparcia
Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Sztumie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na realizację
zadań publicznych z zakresu
pomocy społecznej w 2017 r.
zostały przyjęte do realizacji
od dnia 2 stycznia 2017 r. na
okres 12 miesięcy dwa zadania publiczne: Prowadzenie
Ośrodka Wsparcia dla 10
osób starszych (w wieku 60
lat i więcej) zamieszkujących
na terenie Miasta i Gminy
Sztum oraz Organizowanie
i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla
ok 7 osób zamieszkałych na
terenie Miasta i Gminy Sztum
z zaburzeniami psychicznymi
w miejscu ich zamieszkania.
Umowy na realizację tych
zadań zostały podpisane ze
Stowarzyszeniem
Pomocy
Osobom Przewlekle Chorym
„Dar Serca” w Sztumie.
Dzienny Ośrodek Wsparcia
(DOW), działający w Czerninie (ul. Zielna 2), zapewnienia
10 osobom starszym dzienny
pobyt (bez noclegowni) wraz

z wyżywieniem, bądź bez niego. Głównym jego zadaniem
jest zaspokajanie potrzeb
podstawowych oraz potrzeb
wyższego rzędu osobom niemającym - z różnych powodów - dostatecznego oparcia
w rodzinie. DOW daje seniorom możliwość poprawienia
swojej sprawności fizycznej
poprzez udział w zajęciach

Od 1 stycznia rodzice dzieci
nieuleczalnie chorych lub ciężko
upośledzonych mogą składać
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy w Sztumie wnioski
o przyznanie jednorazowego
świadczenia w wysokości 4 tys.
zł. Będzie na to 12 miesięcy od
dnia urodzenia dziecka, a świadczenie nie będzie uzależnione od
osiąganego dochodu.
Jednorazowe świadczenie z
tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkimi nieodwracalnym
upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu
zostało wprowadzone ustawą
z dnia 4 listopada 2016 r. o
wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”. Ustawa, poza
wsparciem finansowym, zakłada
również zapewnienie dostępu
do informacji w zakresie rozwią-

zań wspierających rodziny oraz
kobiety w ciąży, zapewnienie
kobietom w ciąży dostępu do
diagnostyki prenatalnej, zapewnienie odpowiednich świadczeń
opieki zdrowotnej dla kobiety w
okresie ciąży, porodu i połogu,
ze szczególnym uwzględnieniem
kobiet w ciąży powikłanej oraz
w sytuacji niepowodzeń położniczych. Przewidziano również
dostęp do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających
rodzinę.
Kto będzie mógł ubiegać
się o świadczenie i jakie warunki należy spełnić? Świadczenie będzie przysługiwało
matce, ojcu dziecka, opiekunowi
prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Tym
ostatnim jest osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem,

W Dziennym Ośrodku Wsparcia seniorzy mają także terapię zajęciową i rekreację.

usprawniających pod kierunkiem rehabilitanta, jak również zapewnia pomoc pielęgniarską, fizjoterapię, terapię
zajęciową, zajęcia kulturalne
i rekreacyjne oraz masaż.
W 2017 r. na realizację
tego zadania przeznaczono
kwotę 51 tys. zł.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowa-

„Za życiem” – nowe świadczenie
jeśli wystąpiła do sądu o jego
przysposobienie.
Aby skorzystać ze świadczenia, należy złożyć wniosek
w terminie 12 miesięcy od
dnia narodzin dziecka. Do
wniosku będzie trzeba dołączyć
dwa zaświadczenia lekarskie. Pierwsze, to zaświadczenie
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty
w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, stwierdzające ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka
lub w czasie porodu. Drugie, to
zaświadczenie wystawione przez
lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie pod opieką

ne do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez
osobę ze specjalistycznym
przygotowaniem
zawodowym w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców. Są
zadaniem zleconym gminie i
finansowanym przez administrację publiczną.

medyczną nie później niż od 10tego tygodnia ciąży.
Świadczenie będzie wypłacane jednorazowo w wysokości 4
tys. zł. Co ważne, świadczenie
nie będzie wliczało się do dochodu przy ustalaniu prawa do
innych świadczeń, w tym m. in.
z pomocy społecznej, świadczeń
rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia
500+. Nie będzie też podlegało
egzekucji komorniczej i administracyjnej oraz nie będzie opodatkowane podatkiem od osób
fizycznych.
Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać w
Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie, ul.
Mickiewicza 39, pok. 2, 3, 13,
informacje telefoniczne:(55) 640
63 51, 640 34 30, 640 63 95.
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Znajdziesz
wsparcie
W Punkcie Konsultacyjnym
Krokus
przy
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Sztumie
są pełnione dyżury dla
osób uzależnionych od
alkoholu, innych substancji i ich rodzin oraz
dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i sprawców tej przemocy z terenu Miasta i
Gminy Sztum.
Dyżury
pełnione
są
przez prawnika - w
każdy
poniedziałek
w godz. od 16.20 do
20.20, psychologa w 2 i 4 piątek miesiąca
w godz. od 15 do 17
oraz specjalistę ds.
przemocy, który udziela konsultacji i porad w
miejscu
zamieszkania
mieszkańców (w razie
potrzeby).
Ponadto w każdą środę w godz. 15-17 dyżur pełni Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Sztumie.
Siedziba Krokusa znajduje się na zapleczu
Urzędu Miasta i Gminy
(parter).

Świadczenia
w kasach BS
Przypominamy, że od dnia
1 stycznia 2017 r. nastąpiła likwidacja punktu kasowego w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie.
Wypłaty wszystkich świadczeń dotychczas obsługiwanych przez Ośrodek realizowane są w punktach
kasowych Banku Spółdzielczego w Sztumie - ul.
Mickiewicza 31 oraz plac
Wolności 22.

Uprzejmie informujemy, że II nabór uczestników do projektu pn.
„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i
sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa”
został rozpoczęty
Projekt skierowany jest do osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej, w
szczególności do:
• osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
• osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy i zakwalifikowanych do III profilu pomocy, w tym do osób niepełnosprawnych.

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

Teleopieka i „Koperta Życia” w lodówce
Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Sztumie zaprasza zainteresowanych mieszkańców
miasta i gminy do skorzystania z usługi teleopieki
- tzw. Guzika Życia. Teleopieka polega na elektronicznym
całodobowym
monitoringu i przyzywaniu
natychmiastowej pomocy
w przypadku zagrożenia
życia, zdrowia, bezpieczeństwa osób starszych i osób
z niepełnosprawnością w
miejscu ich zamieszkania.
Bezpłatny dostęp do usługi zapewniamy wszystkim
mieszkańcom,
natomiast
25 pierwszych osób otrzymuje również bezpłatnie
wydzierżawione
urządzenia.

Ponadto od listopada ub.
roku MGOPS jest organizatorem pilotażowego projektu „Koperta Życia”. Celem
projektu jest zwiększenie
bezpieczeństwa udzielenia
prawidłowej pomocy lekarskiej w nagłych przypadkach. Seniorzy otrzymują
specjalnie
przygotowane
koperty, w których zapisane zostają ich dane osobowe oraz najważniejsze
informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki oraz

kontakt do najbliższych.
Pakiet z tymi informacjami
przechowywany jest w lodówce, czyli miejscu, które
jest praktycznie w każdym
domu. Koperty dostarczone
są uczestnikom pilotażowej
akcji nieodpłatnie, a o „Kopercie życia” poinformowani są ratownicy służb medycznych w Sztumie.
Zainteresowanych
tymi
usługami
mieszkańców
miasta i gminy Sztum zapraszamy do kontaktowania się z pracownikami
MGOPS pod numerami telefonów: (55) 640-63-42/
640-55-63, lub osobiście w
siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, parter.
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URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Ryszard Wirtwein
Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Daria Mietlewska-Dura
Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Danuta Wiatrowska
Przewodniczący Rady Miejskiej
Czesław Oleksiak
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy
Marzena Piotrowska
REERAT ORGANIZACYJNY
Regina Lukas
Biuro Informacji Urzędu
FAX
Biuro Rady
Czesława Jaźwińska
Ewidencja ludności i dowody osobiste
Małgorzata Grzyb
Sprawy organizacyjne i kadrowe
Małgorzata Draganek
Sprawy organizacyjne i OC
Angelika Pyzik-Kapszewicz
Sprawy organizacyjne i BHP
Joanna Siebert
Kamil Markowski
Informatyk Urzędu
Mateusz Krzysztofik
REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO
Ewa Ruczyńska
KIEROWNIK
Stanowisko ds. projektów współfinansowanych ze środków
Lucyna Szymańska
pozabudżetowych
Janusz Piotrowski
Stanowisko ds. komunikacji społecznej i środków
Wojciech Demko
pomocowych
Sprawy informacyjno-prasowe
Janusz Ryszkowski
Stanowisko ds. projektów i aktywizacji społecznej
Daria Wojtaś
Stanowisko ds. projektów, turystyki i promocji gminy
Małgorzata Schufreida
REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY
Księgowość budżetowa
Teresa Zgubińska
Księgowość budżetowa/vat
Iwona Sanewska
Księgowość budżetowa
Barbara Kara
Księgowość budżetowa
Ewa Zdziennicka, Wanda Grabowska
Księgowość budżetowa
Agnieszka Jędrzejewska, Justyna Pawełkiewicz,
Monika Rosińska,
Płace
Barbara Albrecht-Politowska
REFERAT PODATKOWY
KIEROWNIK wymiar podatku - wieś

Wymiar podatku - miasto
Windykacja należności
Księgowość podatkowa
Windykacja należności

KIEROWNIK

Małgorzata Surdyka

64-06-385
64-06-321
64-06-352
64-06-322
64-86-848

80
80
80
77
77

64-06-393

71

64-06-387
64-06-383

68/69

64-06-340

67

64-06-383
64-06-340
64-06-340

68
67
67

64-06-392

30

64-06-392
64-06-338
64-06-306

30
29
28

64-06-311

24

64-06-228

23

64-06- 226

26

Natalia Smoter
Elżbieta Oblotzka, Agnieszka Łuniewska-Jarzyna
Malwina Wiśniewska

64-06-390
64-06-390
64-06-399
64-06-363

64
64
65
73

Beata Tritt
Joanna Stopa
Halina Tymoszuk
Justyna Jaśtak
Krzysztofa Parafiniuk
Agnieszka Topolewska- Reksa
Dajana Czarnecka

64-06-379
64-06-324
64-06-324
64-06-362
64-06-372
64-06-372
64-06-380
64-06-380

51
52
52
43
41
41
40
40

Marzanna Moneta
Marta Modrzewska

64-06-382
64-06-326
64-06-326

17
17
17

697 336 222
601 218 587

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU
Iwona Wyżykowska

Zastępca kierownika
Stanowisko ds. administracyjnych i archiwum

34
38

57
56
53
54
55
39
39
1a

KIEROWNIK

KIEROWNIK

1

64-06-315
64-06-319
64-06-314
64-06-316
64-06-349
64-06-384
64-06-384
64-06-341

Dariusz Kumuda, Zdzisław Barański
Halina Cymerys
Grażyna Żołędowska
Miłosz Gutjar
Roman Markowicz
Michał Mroczkowski
Wojciech Bednarski, Jacek Szymański

KIEROWNIK

Podziały geodezyjne, scalenia i wywłaszczenia
Planowanie przestrzenne
Gospodarka nieruchomościami – sprzedaż
Gospodarka nieruchomościami – dzierżawy
Sprawy lokalowe
Plany miejscowe, studium
Planowanie przestrzenne – warunki zabudowy

18
18
80
30
34
18

22
25
25
26

REFERAT INWESTYCJ I I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Lidia Ruszała

Inwestycje gminne
Inwestycje gminne
Zamówienia publiczne

64-06-303
64-06-300
64-06-308
64-06-373

pok.

64-06-335
64-06-336
64-06-386
64-06-396

Sylwia Lipińska
Aleksandra Połuszańczyk-Pajdzik
Edyta Łukaszewicz
Teresa Truskawa

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BEZPIECZEŃSTWA
Marcin Lipiński

Stanowisko ds. komunalnych
Stanowisko ds. komunalnych
Działalność gospodarcza i sprawy sołeckie
Ochrona środowiska
Komendant Ochrony Przeciwpożarowej
Stanowisko ds. energetycznych
STRAŻ MIEJSKA

Nr Tel

64-06-301
64-06-302
64-06-320
64-06-317
64-06-388
64-06-301/02

13

URZĄD STANU CYWILNEGO
Sabina Jabłońska-Janus

14
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Sukcesy sportowe nagrodzone przez burmistrza
Przyznano nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym i krajowym osiągnięte w 2016
roku. Otrzymali je trenerzy, zawodnicy i działacze:
Ryszard Mazerski, Bartosz
Mazerski, Kamil Jesionkowski, Marek Kuczewski i Andrzej Rogiewicz.
Ryszard Mazerski - działacz
sportowy, prezes LKS Zantyr.
Doceniono szczególne zaangażowanie i wkład pracy włożony w podnoszenie poziomu
i popularyzację lekkiej atletyki
oraz za promowanie Miasta i
Gminy Sztum w kraju i zagranicą poprzez organizację takich przedsięwzięć sportowych
jak: Międzynarodowy Sztumski
Bieg Solidarności, Grand Prix
Sztumu w Biegach Przełajowych. Oprócz wymienionych
wydarzeń sportowych, które na
stałe wpisały się w kalendarz
wydarzeń organizowanych w
gminie Sztum i cieszących się
dużą popularnością nie tylko
wśród naszych mieszkańców,
podjął również nowe wyzwanie

Laureaci odebrali nagrody sportowe burmistrza podczas ostatniej w ubiegłym roku sesji Rady Miejskiej.

- I Sylwestrowy Bieg Wieczorny
o Puchar Burmistrza Miasta i
Gminy Sztum. Ryszard Mazerski
wykazał się również ogromnym
zaangażowaniem w akcji charytatywnej „Dla Agnieszki” byłej
zawodniczki LKS Zantyr Sztum.
Kamil Jesionkowski to zawodnik Klubu Sportowego Victoria, kategoria junior młodszy.
Zdobył brązowy medal w wyścigu C2 na 5000 m podczas
Mistrzostw Polski w Poznaniu.
Od 2014 roku otrzymuje stypendium sportowe za wybitne

wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym
i krajowym,
Marek Kuczewski - trener
sekcji kajakowej w Klubie Sportowym Victoria, stypendystów
sportowych Daniela Wieliczki i
Kamila Jesionkowskiego oraz
innych zawodników tego klubu
osiągających dobre wyniki w
zawodach.
Andrzej Rogiewicz - zawodnik LKS Zantyr Sztum, brązowy medalista w Przełajowych
Mistrzostwach Polski Seniorów

w Żaganiu na 10 km, srebrny
medalista w drużynie w Przełajowych Mistrzostwa Polski w
Żaganiu.
Bartosz Mazerski - zawodnik
i trener LKS Zantyr Sztum. Zdobył srebrny medal indywidualnie i złoty medal w drużynie
w Mistrzostwach Świata Weteranów w Maratonie w Perth w
Australii. Sukces trenerski - jego
podopieczni zdobyli srebrny
medal drużynowo w Przełajowych Mistrzostwach Polski Seniorów w Żaganiu.

Hokeiści halowi z Uśnic jadą na Światowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych
W grudniu ub. roku w Zakopanem odbył się sprawdzian
przygotowawczy reprezentacji
Olimpiad Specjalnych Polska na
Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które odbędą
się w Austrii w marcu. Po sukcesach w zawodach ogólnopolskich
w składzie ekipy polskiej znaleźli
się nasi zawodnicy hokeja halowego, na co dzień trenujący w
klubie Olimpiad Specjalnych przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Uśnice.
Przez tydzień zawodnicy ciężko
trenowali w Centralnym Ośrodku Sportu. Taki sprawdzian to
także uczenie się funkcjonowania w grupie i umiejętności
radzenia sobie w nowym środowisku. Sportowcy z Uśnic zdali

ten sprawdzian na przysłowiową
piątkę, otrzymując kwalifikacje
na Igrzyska.
- Z całej Polski pojedzie 42 zawodników w 5 dyscyplinach: narciarstwo alpejskie, narciarstwo
biegowe, łyżwiarstwo szybkie,
bieg na rakietach śnieżnych oraz
„nasza dyscyplina” – hokej halowy - informuje Róża Zarańska,
dyrektor SOSW. - W 16-osobowej
drużynie znalazło się 5 naszych
hokeistów. Jest to ogromny sukces, na który składa się z pewnością praca całego Ośrodka. Warto
dodać, że dokładnie 20 lat temu
uczniowie ośrodka uczestniczyli
w Światowych Igrzyskach w Kanadzie także w hokeju halowym.
Jak to dobrze, że historia lubi się
powtarzać.

Na zdjęciu hokeiści z reprezentacją polskich skoczków narciarskich
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Projektowane zmiany ustroju szkolnego w Mieście i Gminie Sztum

Mimo szeregu wątpliwości dotyczących nowego ustroju szkolnego oraz braku najważniejszych aktów prawnych wykonawczych
do ustawy Prawo oświatowe, mając na uwadze przede wszystkim dobro uczniów, rodziców oraz nauczycieli i pracowników
oświaty prezentujemy Państwu propozycje sieci szkół i ich obwodów w Mieście i Gminie Sztum.

Propozycja planu sieci szkół
podstawowych i granic obwodów

REFORMA EDUKACJI
Sztumskie Pole
ul. Lądziki
ul. Łąkowa
ul. Polanka
ul. Żeromskiego

Sztumskie Pole
ul. Długa
ul. Sienkiewicza

Kępina
Koślinka
miejscowości i ulice, które obejmuje
proponowany obwód
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie
oznaczono kolorem niebieskim

Parpary
Uśnice
Witki
Wydry
Wygoda

miejscowości i ulice, które obejmuje
proponowany obwód
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie
oznaczono kolorem czerwonym
Barlewice
Barlewiczki
Pietrzwałd

Zajezierze

Miejsko-Gminny

Miasto i Gmina

Zespół Oświaty
Propozycja planu
sieci szkół SZTUM
w Sztumie
podstawowych i granic obwodów

miejscowości które obejmuje
proponowany obwód
Szkoły Podstawowej w Gościszewie
oznaczono kolorem żółtym

REFORMA EDUKACJI

Gościszewo
Węgry

Gronajny

Goraj

Koniecwałd
Grzępa
Polanka

Piekło

Biała Góra

Górki
Czernin
Sztumska Wieś

Cygusy

Parowy
Nowa Wieś

miejscowości które obejmuje
proponowany obwód
Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
oznaczono kolorem pomarańczowym

Szpitalna Wieś

miejscowości które obejmuje
proponowany obwód
Szkoły Podstawowej w Czerninie
oznaczono kolorem zielonym

Ramzy Małe
Postolin

Polaszki

Michorowo
Miejsko-Gminny
Zespół Oświaty
w Sztumie

Miasto i Gmina
SZTUM

