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Skarby w jeziorze, jezioro skarbem

Jakie tajemnice skrywa Jezioro Sztumskie? Płetwonurek Bartłomiej Balbuza (na zdjęciu z lewej), który dobrze spenetrował
jego wody twierdzi, że powieści o zatopionym czołgu albo spoczywającym na dnie samolocie to legendy. Pewne natomiast jest, że znajdziemy tam butelki, puszki, elementy budowlane, słowem wielkie wysypisko.
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Z miasta i gminy
AD MULTOS ANNOS.
15 sierpnia Helena Lubińska
ukończyła 102 lata. W imieniu naszej lokalnej wspólnoty serdeczne życzenia najstarszej mieszkance Sztumu
złożyli wiceburmistrz Ryszard
Wirtwein oraz Małgorzata
Kozłowska, wicedyrektorka
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pani
Helena urodziła się w Gniewie, ale większość swojego
długiego życia związała z Powiślem - Janowem a potem
Postolinem. Przed przejściem
na emeryturę pracowała jako
bibliotekarka.
POSTOLIN. Przedsiębiorstwo Izogaz zmienia dawną salę
gimnastyczną, zbudowaną w latach 30. ubiegłego wieku,
w świetlicę wiejską. Obiekt przechodzi kapitalny remont i niebawem zyska zupełnie nowe oblicze. Co ważne, będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. To oczekiwana przez
mieszkańców inwestycja, dlatego cieszy fakt, że samorząd
pozyskał na nią dofinansowanie (63,63 proc. wartości projektu - 199 663 zł) z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonawca zobowiązał się do
zakończenia prac do 29 września.
RZEŹBY NA RONDO. Wykonawcy rzeźb, które mają stanąć na
nowym rondzie w Sztumie – co widać na zdjęciach – nie próżnują. Gdy ich odwiedziliśmy, trwało spawanie elipsy oraz poszczególnych elementów instalacji. Brakowało jeszcze rowerzysty, rower był na etapie wycinania blach. Następnie rzeźby będą
szlifowane i przygotowane do piaskowania. Ostatnim etapem
będzie malowanie proszkowo na kolor szary.

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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Pożegnanie. Jan Ziarko, człowiek, do którego nie pasowały schematy
Przed rokiem, kiedy do
sztumskiego ogólniaka zjechali jego absolwenci, nie
czuł się już na tyle dobrze, by
pójść na spotkanie ze swoimi dawnym uczniami, zresztą będącymi po siedemdziesiątce. Odwiedzili więc pana
profesora w domu. - Nie
byłem chyba zbyt dobrym
polonistą, skoro już nie pamiętali, że moje nazwisko się
odmienia - skomentował potem, wskazując na wpisaną
dedykację: „Janowi Ziarko”.
Miał do siebie dystans.
Był, jak to się czasem określa,
człowiekiem wielokrotnym.
Nie mieścił się w szablonach
i formatach. Z wykształcenia
polonista po Uniwersytecie
Marii
Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, ale rozmiłowany w historii, zwłaszcza siedemnastowiecznej (zaczął
nawet pisać doktorat…).
Sztum miał we krwi, ale
z genetyczną domieszką
rodzinnej Hajnówki. Kiedy
ukazał się bestseller Katarzyny Bondy „Okularnik”
(2015), którego akcja toczy
się właśnie w tamtejszych
realiach i zatrąca o niełatwe
zaszłości polsko-białoruskie,
pochłonął kryminał jednym
tchem. Dumny był z pisarki
rodem z Hajnówki, ale miał

„pretensje”, że nie opisała dokumentalnie dramatycznych
wydarzeń, których on był naocznym świadkiem.
Zakładał w Sztumie Dyskusyjny Klub Filmowy w latach
60. i ambitnej kinematografii
pozostał wierny do ostatnich
miesięcy, chodząc na seanse
do kina Powiśle. Wierny kibic sztumskiej Olimpii, bez
względu na to, w której klasie rozgrywkowej występowała i namiętny numizmatyk. Rozkochany w Tatrach.
W 1978 roku, będąc dyrektorem Liceum Medycznego,
w 60. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości
wystawił z uczennicami i nauczycielami „Maraton” Ujejskiego. A były to czasy, gdy
w oficjalnym kalendarzu nie
było takiego święta. Sprzeciwił się też, gdy na fali dekomunizacji, miał zostać przemianowany plac Wolności
i zburzony pomnik. Wynikało
to z jego traumatycznych
przeżyć z dzieciństwa. Jego
rodzice zostali zabrani przez
hitlerowców do obozów
koncentracyjnych, uratowali im życie Rosjanie. Bronił
przy tym prawa do widzenia
historii także z jednostkowej
perspektywy, niuansowania
racji. Nie ukrywał, że boi się

tych, którzy uważają, że posiedli prawdę w stu procentach.
Po pożegnaniu ze szkołą
przez kilkanaście ostatnich
lat nie rozstawał się z piórem
(komputera nie używał). Pisał informacje i felietony do
lokalnej prasy. Ale naprawdę rozkwitał w konkursach
literackich organizowanych
przez Probierczyka (Jerzego
Pilcha) na łamach magazynu „Gazety Wyborczej”. Na
zadany temat potrafił tak

kunsztownie pisać (czy to
jambem czy trioletem), że
otrzymał nobilitujący przydomek „Parnasista”. Choć
z ducha klasyk i romantyk, to
przecież zaczytywał się także
w piosenkach Boba Dylana
w tłumaczeniu Filipa Łobodzińskiego, na którego spotkaniu autorskim był w maju.
„Nie każdy weźmie po
Bekwarku lutniej…”. Tak
pewnie skomentowałby to
nasze wspomnienie.
Żegnaj Mistrzu!

Modernizacja deszczówki przy rondzie Pod Dębami
Wspólny projekt Miasta
i Gminy Sztum i Miasta
Malborka pn. „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym
i retencjonującym wody
opadowe” został przez Zarząd Województwa Pomorskiego wybrany do dofinansowania.
To kolejne przedsięwzięcie,
które realizowane będzie
w ramach Zintegrowanego

Porozumienia Terytorialnego
dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum.
Zakres na terenie Sztumu
dotyczy modernizacji istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości
0,44 km w obszarze ronda
Pod Dębami oraz sąsiadującej
zabudowy przy ulicach Reja,
Sienkiewicza, Mickiewicza, Nowowiejskiego oraz osiedla Nad
Jeziorem. Wybudowany zosta-

nie również zbiornik retencyjny o pojemności 250 m3, z którego wody opadowe, po ich
oczyszczeniu na urządzeniach
separujących, zostaną odprowadzone do Jeziora Zajezierskiego. Wartość przedsięwzięcia Miasta i Gminy Sztum to 3
106 442,92 zł, dofinansowanie
ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Pomorskiego na
lata 2014-2020 wynosi 2 174
510,05 zł (70 proc).
Realizacja projektu poprawi
efektywność działania systemu odprowadzania wód
opadowych i roztopowych
w centrum miasta. Do tej
pory podczas silnych deszczów kanalizacja nie nadąża
z ich odbiorem.
Projekt zostanie zrealizowany
do końca września 2018 r.
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Nie zamienić jeziora w wysypisko
Jakie tajemnice skrywa Jezioro Sztumskie? Opowieści
o zatopionym czołgu albo
spoczywającym na dnie
samolocie rozbudzają wyobraźnię, ale należą do legend miejskich. Pewne natomiast jest, że znajdziemy tam
butelki, puszki, elementy
budowlane, słowem wielkie
wysypisko.
Bartłomiej Balbuza patrzy na
Jezioro Sztumskie także z podwodnej perspektywy. Od wielu
lat jako płetwonurek penetruje
ten akwen i zna go chyba jak
nikt inny.
- Co można zobaczyć pod
wodą? Nasze jezioro jest typu
rynnowego i bez trudu dostrzegamy, jakie tu było oddziaływanie lodowca. Rynna zaczyna się
mniej więcej na wysokości kościoła, głęboka od 5-6 do 15 metrów - opowiada pan Bartłomiej.
Obserwowanie życia fauny i flory dla amatorów tego rodzaju
atrakcji nie jest może specjalnie
ekscytujące. Roślinności nie ma
zbyt wiele, podobnie z rybami,
a szczególnie martwi fakt, że tak
niewiele spotyka się np. raków.
- Zszedłem do głębokości 26 metrów i jest to najgłębsze miejsce
naszego jeziora. Znajduje się naprzeciwko dworku Żeromskiego,
jakieś 50-60 metrów od brzegu.
Wydawać, by się mogło, że to
niewielka głębokość, ale warto
sobie uświadomić, że „utopiłby”
się tam czteropiętrowy budynek.
Stojąc tam, w mulistym dnie, nie
ma się jakiś dodatkowych wrażeń, bo niewiele widać, co wokół.
O Jeziorze Sztumskim krążą
niesamowite opowieści: że
utopiony jest w nim czołg, albo
i samolot. Coś jest w tym na rze-

Podwodne znaleziska…

Jesienią płetwonurkowie planują kolejne podwodne sprzątanie. Na zdjęciu Zbigniew Samson i Bartłomiej Balbuza.

czy? Pan Bartłomiej, który spenetrował niemal całe jezioro,
woli opowiadać o tym, co sam
odkrył w jego odmętach. Jednym z najbardziej intrygujących
znalezisk są wielkie głazy, leżące obok siebie, wielkości samochodów. Pozostałości dawnej
budowli, czy po prostu zostały
naniesione tu przez lodowiec?
Czy mają może związek z odsłoniętymi w 1976 roku na wysokości zamku palami, wbitymi
ukośnie w dno? Dla jednych był
to falochron. Dla innych palisada. Ale odpowiedź na mogą dać
tylko specjalistyczne badania.
A co leży na końcu jednego z plażowych pomostów?
To duża, stalowa konstrukcja
o trudnym do określenia przeznaczeniu. W jaki sposób, kiedy,
kto i po co ją tam utopił?
- Natrafiłem też na dużą, wiosłową łódź - mówi pan Bartłomiej.
- Kiedy będzie możliwość zrobienia dobrych podwodnych

zdjęć, rezultaty skonsultuję
z archeologiem podwodnym.
Wydaje mi się, że łódź jest stara,
ale czy ma sto lat, czy dwieście?
Udało mi się wydobyć kilka butelek po piwie z lat ostatniej wojny browarów Kwidzyna i Olsztyna. Nie wszyscy może wiedzą, że
u wylotu ulicy Baczyńskiego był
pod koniec XIX wieku browar
i wodę czerpał z jeziora.
Podwodne spacery pokazują, jak jest zaśmiecone jezioro.
Można by nawet sporządzić
taką mapę zanieczyszczeń. Na
wysokości ulicy Baczyńskiego powrzucane zostały wielkogabarytowe
pozostałości
z budów, stara armatura, akumulatory. Potem, kierując się
w stronę dawnej „Podkowy”,
resztki z okolicznych ogrodów.
Można powiedzieć, że to jakieś
pozostałości po latach minionych. Ale tak nie jest. Im bliżej
plaży - królują butelki, puszki,
opony. - Jezioro traktowane jest

Co niepotrzebne – ląduje w jeziorze.

przez niektórych jak śmietnik nie kryje rozżalenia płetwonurek. - Trudno stąpać po dnie, by
nie natknąć się na jakieś odpady.
Jezioru trzeba pomóc, bo nie
da sobie samo z tym rady. Od
dwóch lat we wrześniu zabiera
się za podwodne sprzątanie.
Oczywiście wybiera sobie tylko określony teren, bo akwen
duży. Hałda tego, co zostaje wyciągnięte na brzeg, musi szokować. Rezultat akcji jest nie tylko
typowo praktyczny, ale też ma
mieć spory wydźwięk ekologiczny. Uświadamia, że trzeba
szanować jezioro.
- Dla mnie, jako sztumianina od
urodzenia, to będzie miejsce zawsze wyjątkowe - mówi pan Bartłomiej. - Zostało przez ostatnie
lata dobrze zagospodarowane,
tego wielu przyjezdnych nam
zazdrości. Oczywiście pociągają
też inne akweny, związane z tym
wyzwania i marzenia. Ale tu się
wraca z radością.
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Reforma oświatowa. Powrót do „Jedynki”
Chociaż uczniowie przebywali na wakacjach, to
sztumskie
gimnazjum
wcale nie było ciche i puste. Przez całe lato trwały
tu prace adaptacyjne i remontowe w związku z reformą systemu oświaty.
Od września w „Jedynce”
będą się uczyć klasy drugie
i trzecie likwidowanego gimnazjum oraz klasy pierwsze
i czwarte nowej, ośmioletniej
szkoły podstawowej. Taka
rozpiętość wiekowa uczniów
wymaga
odpowiedniego
dostosowania bazy szkolnej.
Już wcześniej przygotowano
salę dla uczniów klasy pierwszej, teraz wyremontowano
i wyposażoną kolejną oraz
wyremontowano łazienki,
dostosowując
urządzenia
sanitarne do wzrostu małych
uczniów. Część sal lekcyjnych przygotowano również
dla pięciu klas czwartych, zakupiono przede wszystkim
odpowiednie ławki i nowe
meble, ale pojawiły się też
inne niż w gimnazjum pomoce dydaktyczne.
Praca szkoły to nie tylko

Sale lekcyjne dla pierwszoklasistów - gimnazjum zmieniło się w podstawówkę.

zajęcia dydaktyczne. W przypadku młodszych dzieci tak
samo ważne są zajęcia opiekuńcze prowadzone w świetlicy. Tu także dokonały się
pewne zmiany, zwłaszcza
w zakresie wyposażenia.
Na dzieci czekają nowe,
odpowiednie gry, zabawki
edukacyjne i klocki. W bibliotece szkolnej to również
czas transformacji. Nauczyciel bibliotekarz ciągle uzupełnia księgozbiór. Oprócz

lektur szkolnych zakupiono
wiele ciekawych książek dla
poszczególnych grup wiekowych. Każdy uczeń znajdzie
tu dla siebie wydawnictwa
zgodne z jego potrzebami
i zainteresowaniami. Wszystkie książki są nowe, kolorowe i zachęcają do czytania.
Klasy, łazienki i korytarze
odnowiono, wymalowano.
Już przed wakacjami dla każdego pierwszaka przygotowano na korytarzu kolorowe

Naukowy zawrót głowy: akademia wakacyjna
Chodzić do szkoły w czasie
wakacji? Jeśli ktoś sądził, że
taki pomysł nie chwyci, bardzo się myli.
W ramach projektu „Naukowy
zawrót głowy. Myśl i twórz
współpracując czyli trwała
poprawa jakości kształcenia
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum” w Zespole Szkół
w Czerninie oraz w Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi
zorganizowano zajęcia edukacyjne pn.: „Akademia wakacyjna”. Łącznie 43 uczniów
codziennie spędzało aktywnie czas. Podczas pięciogo-

dzinnego pobytu organizowane były zajęcia sportowe,
które mobilizowały do wysiłku fizycznego i odrywały od
wielogodzinnego siedzenia
przy komputerach. Warsztaty
plastyczne pobudzały twórcze talenty. Podczas zajęć
kulinarnych wspólnie przygotowywano posiłki. Na przyrodniczych zaś była okazja do
przeprowadzania obserwacji
gatunków roślin i zwierząt.
W ramach projektu odbyły
się dwie wycieczki: do Parku
Dinozaurów i Smoków w Malborku oraz do Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku Oliwie.

W Parku Dinozaurów i Smoków.

szafki zamykane szyfrowo.
Zakres zadań był niemały,
ale gdy zabrzmi pierwszy
dzwonek w nowym roku
szkolnym, „Jedynka”, świeża,
czysta i kolorowa, przywita
swoich uczniów do nowych,
niełatwych zadań w pełnej
gotowości. Wszyscy pracownicy starają się, aby szkoła
stała się naprawdę drugim
domem dla swoich uczniówi małych, i dużych.
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Harcerskie lato nie tylko w górach
Kadra sztumskiego Hufca ZHP,
jak co roku, w ramach Harcerskiej Akcji Letniej, zorganizowała dla zuchów i harcerzy
niezwykle atrakcyjne i pełne
wrażeń wyjazdy w góry.
Dzięki determinacji i pozytywnej energii druhny Grażyny Gibas, członkowie
nowopowstałej Próbnej Drużyny Nieprzetartego Szlaku
Uśnickie Wilki uczestniczyli
w kilkudniowych warsztatach
„Odkrywam siebie” w Załęczu
Wielkim (Łódzkie). Obejmowały one zajęcia z dziennikarstwa, choreoterapii, wizażu,
komunikacji i autoprezentacji. Zwieńczeniem warsztatów była wizyta w TV Łódź
oraz wytwórni filmowej Se
-Ma-For.
Także dzięki pozostałym
członkom kadry instruktorskiej kolejna grupa dzieci
spędziła wspaniałe, pełne
dobrej zabawy i aktywności

dwa tygodnie w Szklarskiej
Porębie. I tu nie było czasu na
nudę. Podziwiali między innymi przepiękne okolice wodospadów Szklarki i Kamieńczyka, brali udział w zajęciach
z zdobienia szkła w Leśnej

Hucie, ponadto mieli zorganizowaną całodniową wycieczkę do Skalnego Miasta
w Czechach.
Kolejna sztumska grupa wyjechała w Bieszczady, gdzie
atrakcji też nie brakowało.

Dzięki wsparciu rodziców
i samorządów - Miasta i Gminy Sztum i Starostwa Powiatowego oraz harcerskiej postawie instruktorów udało się
zorganizować te wspaniałe
akcje wakacyjne.

Uczestnicy obozu w Szklarskiej Porębie z druhem Jerzym Wesołowskim.

Karta Dużej Rodziny - poznaj korzystne zmiany
Ustawą z dnia 7 lipca 2017 r.
o zmianie niektórych ustaw
Sejm przyjął pakiet zmian
związanych z systemami
wsparcia rodzin. Ustawa
przewiduje m.in. zmiany
w Karcie Dużej Rodziny, czyli systemie zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin
z trójką i więcej dzieci.
Korzystne zmiany dotyczą
rozszerzenia Karty Dużej
Rodziny. Mają dostać ją tak-

że rodzice z trojgiem dzieci,
które w momencie składania wniosku nie są już na
utrzymaniu rodziców. Przepis ten wchodzi w życie od
1 stycznia 2019 roku.
Korzystanie z Karty Dużej
Rodziny stanie się wygodniejsze. KDR dostępna będzie w formie elektronicznej na urządzenia mobilne.
Zostanie
uruchomiona
specjalna aplikacja mo-

bilna „KDR na smartfonie”
– by skorzystać ze zniżki,
wystarczy pokazać kartę
w telefonie. Plastikowa karta nie będzie już niezbędna.
Dodatkowo, dzięki funkcji
geolokalizacji, posiadacz
karty będzie mógł łatwo
i szybko sprawdzić w telefonie, gdzie w pobliżu może
skorzystać ze zniżek oraz
zapoznać się z ofertą partnerów Karty Dużej Rodziny.

Przepis ten wchodzi w życie
od 1 stycznia 2018 roku.
Łatwiejsze stało się składanie wniosku o Kartę Dużej
Rodziny. Wniosek już można złożyć bez wychodzenia
z domu: on-line na portalu
Emp@tia - po założeniu
profilu zaufanego oraz za
pośrednictwem banku.

Nikodem Nazarewicz czeka na naszą pomoc
3-letni mieszkaniec naszej
gminy Nikodem Nazarewicz
czeka na kosztowną operację, ratującą życie. Podjęta
chemioterapia nie przyniosła oczekiwanych efektów.
W tej sytuacji niezbędna
jest operacja, jednak w Polsce jest to niemożliwe. Lekarze z niemieckiej kliniki
mają duże doświadczenie
w tego rodzaju przypadkach i zgodzili się podjąć
leczenia chłopca. Operacja
jest jednak kosztowna, to

87 tys. euro. Nie trzeba tłumaczyć, że rodzice chłopca
taką sumą nie dysponują.
W związku z tym zwracamy
się do Państwa o wpłaty, by
ich wesprzeć. Wspólnie możemy pomóc Nikodemowi.
Środki pieniężne można
wpłacać: Fundacja Pomocy
Dzieciom i Osobom Chorym Kawałek Nieba, Bank BZ
WBK, nr konta 31 1090 2835
0000 0001 2173 1374, tytuł:
„1033 pomoc dla Nikodema Nazarewicza”.
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Światowy Dzień FAS. W ciąży ani kieliszka
11 września Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
oraz Fundacja Trzeźwość z Gdyni po
raz drugi organizują obchody Światowego Dnia FAS.
Płodowy zespół alkoholowy - FAS (Fetal Alcohol Syndrome) to zespół wad
wrodzonych, obejmujących zaburzenia fizyczne i neurologiczne, będący
najpoważniejszą konsekwencją picia
alkoholu przez kobietę w ciąży. Nie
wiadomo, jaka ilość alkoholu wywołuje płodowy zespół alkoholowy, ale już
jednorazowe picie może wywołać FAE,
czyli lżejszą odmianę FAS.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie po raz drugi włączyli
się do Kampanii STOP FAS. W tym roku
dzięki współpracy z Fundacją Trzeźwość w Gdyni w ramach projektu pn.
„Kampania STOP FAS w Sztumie” przeprowadzone zostały lekcje pn. „W cią-

ży - ani kieliszka” w Gimnazjum nr 1
w Sztumie, Zespole Szkół w Czerninie
oraz w Niepublicznym Gimnazjum
w Barlewiczkach.

W ramach tego projektu 11 września
obchodzony będzie w naszym mieście Światowy Dzień FAS. „Kampania
STOP FAS w Sztumie” jest skierowana
do ogółu mieszkańców miasta i gminy,
ale w szczególności do kobiet w wieku
rozrodczym, w tym w ciąży oraz młodzieży szkolnej. Tego dnia pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej i pracownicy służby zdrowia ze Sztumu rozdawać będą materiały edukacyjne na temat problematyki
FAS. Plakaty informacyjne zostały rozwieszone w sztumskich placówkach
służby zdrowia oraz magistracie.
Pamiętajmy, że wszystkie dzieci można
uchronić przed FAS. Wystarczy nie pić
alkoholu w ciąży. Przekazujmy tę informację kobietom, nie częstujmy ich
alkoholem. Reagujmy, kiedy widzimy,
że kobieta w ciąży pije alkohol.
Zapraszamy mieszkańców do włączenia się w obchody poprzez propagowanie idei Światowego Dnia FAS.

Zmiany w 500+, świadczeniach rodzinnych
oraz funduszu alimentacyjnym
Bardzo istotne zmiany
w ustawach dotyczących
świadczenia 500+, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego zostały uchwalone przez Sejm
RP w dniu 7 lipca 2017 r.
Najważniejsze z nich dotyczą: konieczności ustalenia alimentów na dziecko
od drugiego z rodziców
w przypadku ubiegania się
o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie
wychowującą dziecko oraz
nowych regulacji dotyczących stosowania przepisów
o utracie i uzyskaniu dochodu.
Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów
dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji,
gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej
oraz dochód z pozarolniczej
działalności gospodarczej
i w okresie 3 miesięcy od
daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego

samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie
rozpocznie
pozarolniczą
działalność gospodarczą.
Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby
fizyczne przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze
obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw
rodziny w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”
w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.
Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę! Od 1 sierpnia 2017 r.,
odpowiednie oświadczenia
dotyczące d-ochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego
za poszczególnych członków swojej rodziny, składa,

czyli wypełnia i podpisuje,
osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na
pierwsze dziecko, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a nie, jak dotychczas,
członek rodziny, którego
dotyczą dane zawarte w danym oświadczeniu. Dotyczy
to także, składanych od dnia
1 sierpnia 2017 r. jeszcze na
obecny okres zasiłkowy/
świadczeniowy, w oparciu o dotychczasowy stan
prawny obowiązujący do
31 lipca 2017 r., oświadczeń
o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom
o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych
przychodów
osiąganych
przez osoby fizyczne.
Nowe formularze wniosków.
Od 1 sierpnia 2017 r. wzory
wniosków o świadczenie
wychowawcze, świadczenia
rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
załączników do ww. wniosków uległy zmianie. Wzory

wniosków oraz załączników
do tych wniosków zamieszczone są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/
wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/ oraz na
stronie MGOPS w Sztumie.
MGOPS uprzejmie przypomina, że od 1 sierpnia przyjmuje wnioski o świadczenie
wychowawcze z rządowego
Programu „Rodzina 500+”
i świadczenia z funduszu
alimentacyjnego na nowy
okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października
2017 r. Osoby zainteresowane mogą również składać
wnioski o zasiłki rodzinne
i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny okres, rozpoczynający się 1 listopada
2017 r.
Zachęcamy
wszystkich
mieszkańców naszej gminy
do terminowego składania
wniosków, aby nie narażać
się na przerwę w pobieraniu
świadczeń na dzieci.
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Imprezy towarzyszące Dniom Ziemi Sztumskiej. Turnieje,
Grochówka i konkursy

Podczas Dni Ziemi Sztumskiej znajdą Państwo pracowników magistratu pod namiotem z logo 600-lecia Sztumu,
które to święto było radośnie obchodzone w zeszłym roku.
Zapewniamy, że żadnych decyzji urzędowych nie będą wydawać. Przygotowali za to konkursy na temat historii Ziemi
Sztumskiej oraz z wiedzy ekologicznej. Za dobre odpowiedzi będą upominki, m.in. z logo miasta i gminy oraz kolekcjonerskie monety upamiętniające jubileusz Sztumu.
W niedzielę podczas Dożynek Miejsko-Gminnych od godziny
15.00 burmistrz Sztumu będzie częstował pyszną grochówką.
Zapraszamy!

Książka za grosik i z autografem

Wernisaż malarstwa Corinny Kidoń
W piątek, 8 września o godz.
18 w galerii Sztumskiego
Centrum Kultury odbędzie
się otwarcie wystawy malarstwa Coranny Kidoń, niemieckiej malarki, mieszkającej w Polsce. „BUNTSPIEL
to autorska nazwa wystawy
oznaczająca grę kolorów,
której inspiracją są pory
roku. Motywem przewod-

Zawody wędkarskie

Biblioteka Miejska Sztumskiego Centrum Kultury od piątku do niedzieli (8-10 września) w godz. 14-18 zaprasza
do swojego stoiska w Parku
Miejskim na kiermasz tanich
książek. Natomiast w ramach
cyklu „Pisarze z sąsiedztwa
- czyli literatura regionalna
z autografem" czytelnicy
będą mogli spotkać się z Grażyną Kamyszek i Dominiką
Kraską.
Dominika Kraska (ur. w 1981
roku), mieszkanka Gdyni, bibliotekarka, związana ze Sztumem sentymentem i więzami rodzinnymi. Absolwentka
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu
Warszawskiego. Przed trzema
laty zadebiutowała zbiorem
opowiadań „Opowieści magicznego Trójmiasta”, dobrze
przyjętym przez czytelników
i recenzentów. W ubiegłym

roku ukazała się - przy wsparciu Miasta i Gminy Sztum
- „Mia. Opowieść o dzieciństwie mojej babci”. To udana próba zrekonstruowania
rodzinnej historii, dziejącej
się w Sztumie i najbliższych
okolicach.
Grażyna Kamyszek (ur. 1950),
emerytowana nauczycielka
- polonistka, choć wyjechała
przed laty ze Sztumu i związała z Ustką, to z naszym
miastem utrzymuje ciągle
żywe kontakty, a sztumskie
inspiracje są bardzo widoczne w jej pisarstwie. Jak mówi,
skrzydeł dodał je debiut literacki w kwartalniku Dolnego
Powiśla i Żuław „Prowincja”.
Na emeryturze spełnia swoje
marzenia i realizuje się jako
pisarka. Od 2014 roku ukazały się jej cykl powieści „Zobaczyć iskry”, „Zatrzymać iskry”,
„W cieniu iskier”.

Tradycyjnie podczas Dni
Ziemi Sztumskiej wędkarze
będą rywalizowali w zawodach spławikowych zorganizowanych przez Koło nr
9 PZW w Sztumie. Zbiórka
uczestników 9 września
o godz. 8 na Bulwarze przy
zamku. Rywalizacja będzie

nim malarstwa jest drzewo,
które - pod różnymi postaciami - można dostrzec
w każdej pracy. Obrazy charakteryzują się niezwykle
bogatą kolorystyką, wprowadzającą
oglądających
w dobry nastrój” (Dominika
Gonciarz). Malarstwo Corinny Kidoń prezentowane
było w około 30 galeriach.

odbywać się na tzw. żywej
rybie, co oznacza, że złowione okazy zostaną wpuszczone do jeziora po zakończeniu
zawodów. Na zwycięzców
czekają atrakcyjne nagrody
ufundowane przez sztumski
samorząd.
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kiermasze, spotkania z kulturą
Festiwal Gier Planszowych Sztumcon
Klub Gier Planszowych Pionkolandia zaprasza wszystkich
miłośników gier planszowych
do Sali Czekoladowej SCK
w sobotę, 9 września o godz.
10. Czeka Carcassonne, Domek

i Sabotażysta - rozgrywki będą
jednocześnie eliminacjami do
mistrzostw Polski, a wygrani zaprezentują Sztum w tych zawodach. Dodatkowo będzie można zagrać w grę Marco Polo.

Turnieje baśki i brydża
W piątek, 8 września w Sali
Czekoladowej SCK o godz. 17
odbędą się Brydżowe Mistrzostwa Sztumu o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
Rozgrywki to już wieloletnia
tradycja święta miasta.
Baśkarze będą rywalizowali
po raz czwarty. Sympatyków

tej gry, nie tylko z powiatu
sztumskiego, organizator LKS Zantyr zaprasza do Sali
Czekoladowej SCK w niedzielę, 10 września o godz.
12. Klasyfikacja w kategoriach: indywidualnej, parami i drużynowej.

Memoriał lekkoatletyczny Wiesława Murawskiego
Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum, Lekkoatletyczny Klub
Sportowy ZANTYR Sztum,
Sztumskie Centrum Kultury zapraszają na IV Memoriał Wiesława Murawskiego
w Lekkoatletyce. Zawody odbędą się 14 września na Stadionie Miejskim w Sztumie.
Początek godz. 16.00.
Wiesław Murawski to niezwykle zasłużony zawodnik, trener
lekkoatletyczny, wychowawca, nauczyciel wychowania
fizycznego w LO Sztum, działacz sportowy, współzałożyciel MLKS Victoria Sztum. Wychowanek trenera Bogdana
Dudulewicza, specjalizował
się w skoku w dal oraz biegał
na 100 m. Był absolwentem

Liceum Ogólnokształcącego
w Sztumie oraz przez wiele lat „profesorem w-f” w tej
szkole. Jego wynik 728 cm
w skoku w dal był przez długie lata rekordem okręgu
elbląskiego. Wychował wielu
zawodników, był trenerem
w Neptunie Gdańsk, PLKS
Sztum, LKS Znicz Sztum i LKS
Powiśle Czernin. Był bardzo
aktywnym działaczem sportowym i sędzią lekkoatletycznym, członkiem Zarządu LKS
ZANTYR Sztum, członkiem
Zarządu WSZS w Elblągu, zapalonym wędkarzem, wspaniałym kolegą i przyjacielem.
Odszedł od nas zdecydowanie za wcześnie.
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Zaśpiewają i zagrają dla nas
Doda i Virgin, Big Cyc i Bayer Full - tych wykonawców
przedstawiać chyba nie trzeba. Na runku muzycznym
działają z powodzeniem od wielu lat. Oprócz nich zagrają dla sztumskiej publiczności:
SARSA
Kompozytorka, autorka tekstów, gra na instrumentach klawiszowych i ukulele. Laureatka licznych konkursów na twórczość własną.
W 2014 roku wystartowała w drugiej edycji Ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Radiową Trójkę i otrzymała nagrodę
główną. W 2015 roku zadebiutowała w radiach mainstreamowych
z utworem ,,Naucz mnie” i wspięła się na szczyty list przebojów. Album „Zapomnij Mi” po niespełna roku po debiucie uzyskał status
„Platynowej Płyty”! Sarsa zdobyła SuperJedynkę w kategorii Super
Artysta w sieci podczas 53. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej
w Opolu. Obecnie artystka promuje płytę „Pióropusze” - Najważniejsze dla mnie to poruszać ludzi. Dlatego moja twórczość jest
bardzo różnorodna i dosyć zmanierowana. Lubię, jak jest dziwnie,
niestandardowo i nie wprost.
Maciej Lipina
Wokalista, gitarzysta, autor piosenek, pedagog muzyczny. Założyciel i lider grupy Ścigani. Odtwórca głównej roli (Ryśka Riedla)
w spektaklu „Skazany na bluesa” w Teatrze Śląskiem w Katowicach. Główny głos na akustycznej płycie legendy polskiego rocka
i metalu – KAT „Acoustic 8 filmów”. Jeden z solistów w oratorium
Jana Kantego Pawluśkiewicza i Leszka A. Moczulskiego „Nieszpory Ludźmierskie”. Zadebiutował z zespołem Ścigani: Zdobywca
nagród: dwie statuetki Super Hit TVP2 za utwory „Niby razem”
i „Uwierz mi chociaż raz” (2009). Maciej Lipina obok Piotra Cugowskiego to ścisła krajowa czołówka tego typu śpiewania…” (Lesław
Dutkowski).
Karoosela
Zespół został założony w 2016 r. przez Piotra Karpienię, laureata
programów „Przebojem na Antenę” (2003), „Mam Talent” (2011)
i finalisty irlandzkiego TV Show „You're a Star” (2008). W 2012 roku
wydał debiutancki album „Mój świat”. W skład grupy KAROOSELA
wchodzą również: Piotr Mikulski (perkusja) i Rafał Lemieszko (gitara
basowa) - laureaci Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu oraz Bogdan
Topolski. Ich muzyczne korzenie sięgają do brzmień lat 70., 80. i 90.
Fascynują ich też nowe rozwiązania i możliwości technologiczne.
Arek Kłusowski
Jeden z najoryginalniejszych głosów w kraju. Finalista show muzycznego „The Voice of Poland”. Ma na swoim koncie ponad 30
nagród muzycznych zdobytych w kraju i za granicą. Pomysłodawca i producent ogólnopolskiego projektu muzycznego „Tribute to
Jantar”. Występuje gościnnie w Teatrze Buffo w spektaklu CohenNovica w reż. Mariana Opani. Obecnie pracuje nad debiutancką
płytą. Kilka piosenek stanowiło tło muzyczne serialu„Druga szansa”.
Ernest Staniaszek
Studiował Realizację Dźwięku na Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. Jest także wokalistą, harmonijkarzem, gitarzystą, autorem
tekstów i muzyki w zespołach Amnezja, Eleanor Krieger i Ultima,
z którymi zagrał ponad 400 koncertów w kraju i zagranicą.
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Piękne miasta i wieś dziełem mieszkańców
Już po raz 14 rozstrzygnięto konkurs „Piękne
miasto i wieś dziełem
mieszkańców”, którego organizatorem jest Miasto
i Gmina Sztum. Głównym
jego celem jest podniesienie estetyki oraz pobudzenie aktywności społecznej
na rzecz poprawy ochrony
środowiska.
W konkursie mogli
uczestniczyć
posiadacze
zagród wiejskich, zagród
nierolniczych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz balkonów, którzy
wypełnili formularz zgłoszeniowy.
Powołana przez Burmistrza komisja konkursowa,
w składzie Grażyna Żołędowska (UMiG), Kazimierz Wieżel
(Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego) i Henryk

Skrzypski (Pomorska Izba
Rolnicza) oceniła zgłoszone
posesje i balkony.
W kategorii zagród rolniczych nagrodzono Krystynę
Sawicką z Czernina i Halinę
Potowską z Gronajny (dwa
równorzędne
pierwsze
miejsca), Teresę Lemkowską
z Postolina i Justynę Górniak
z Pietrzwałdu (dwa równorzędne drugie miejsca) oraz
Brygidę Klingenberg-Homę
ze Sztumskiej Wsi (trzecie
miejsce). Marzena Licznerska
ze Sztumskiej Wsi otrzymała
wyróżnienie.
W kategorii zagród nierolniczych dwa pierwsze
miejsca przypadły Barbarze
Majewskiej ze Sztumskiej
Wsi i Jadwidze Kaszubowskiej z Czernina, drugie przyznano Elżbiecie Steiniger
z Nowej Wsi, a dwa trzecie

Posesja Haliny Potowskiej w Gronajnach.

Krystynie Kijak z Ramz i Urszuli Wołowiec z Pietrzwałdu. Wyróżnienia: Wiesława
Chabowska ze Sztumskiej
Wsi, Elżbieta Lewandowska
z Nowej Wsi, Sylwia Czaja
z Pietrzwałdu i Urszula Ko-

walska z Czernina.
W kategorii najpiękniejszych balkonów - Danuta
Barańska (miejsce pierwsze),
Elżbieta Wasielewska (drugie) i Władysława Pasikowska
(trzecie).

przystąpieniem do działań
nie powinna być mniejsza
niż połowa pojemności
zbiornika. Stan paliwa w Jelczu po akcji gaśniczej w dniu
15 kwietnia 2016 r. wynosił
89 litrów, przy pojemności
zbiornika 250 litrów. Jednak
nie wykluczało to uczestniczenia pojazdu w akcji
gaśniczej. Brak gotowości
bojowej nie wynikał z zaniedbań pracownika Urzędu Miasta i Gminy, gdyż
to kierowcy nie zgłosili
mu potrzeby tankowania
pojazdu. Natomiast samochód bojowy Ford Transit,
biorący udział w akcji gaśniczej, posiadał status: aktywny do akcji bojowej.
Przypomnijmy, że wcześniej
Komisja Rewizyjna, także na wniosek Burmistrza,
skontrolowała
działania
służb gminnych w zakresie pomocy poszkodowanym w tym pożarze mieszkańcom. W sprawozdaniu
stwierdziła, że „poszkodowanym mieszkańcom Po-

laszek 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
darczyńców- meble, 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.”

Kto miał pamiętać o paliwie?
Kontrola nie potwierdziła
zarzutów o braku możliwości zatankowania paliwa przez wozy gaśnicze
OSP Postolin podczas pożaru w Polaszkach.
Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej, której przewodniczy Adam Kaszubski
z opozycyjnego wobec burmistrza Leszka Tabora Obywatelskiego Porozumienia
Samorządowego, skontrolowała wydatki i procedury
tankowania paliwa przez
Ochotniczą Straż Pożarną
Postolin podczas pożaru „pałacu” w Polaszkach
(kwiecień 2016). Zwrócił się
o to Burmistrz w związku
z upowszechnianymi opiniami o rzekomym braku
możliwości
uzupełnienia
paliwa przez strażaków. Był
to jeden z wątków w rozpętanej kampanii politycznej, do której pretekstem
była tragedia pogorzelców.
Próbowano zakłócać pracę
urzędników i burmistrza.
Podważano wiarygodność

ich poczynań w wywiadach,
Internecie, wypowiedziach
publicznych.
Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej w dniach 9 lutego,
14 marca i 10 kwietnia 2017
roku dokonała analizy dokumentów: kart drogowych,
faktury dotyczącej tankowania i płatności za paliwo,
oświadczeń
składanych
przez kierowców, pisma
komendanta Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w sprawie procedury
tankowania paliwa, protokołu z przeprowadzonej
kontroli problemowej przez
audytora
wewnętrznego
Urzędu oraz wyjaśnień i informacji udzielonych przez
sekretarza Miasta i Gminy.
W końcowej konkluzji Komisja Rewizyjna stwierdziła, że
podczas akcji gaśniczej 17
kwietnia 2016 roku samochód marki Jelcz nie spełniał
wymogów gotowości bojowej. Jednym z kryteriów jest
to, że minimalna ilość paliwa w pojeździe przed jego

Jak segregować odpady
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E-mocne miasto i gmina Sztum zaprasza na szkolenia
W jaki sposób korzystać z bankowości elektronicznej? Jak zapisać
się przez internet do lekarza? Co
zrobić, by zadbać o prywatność
naszą i bliskich w sieci? Co napisać
w CV, by dostać dobrą pracę? To
przykładowe tematy bezpłatnych
szkoleń, z których mogą skorzystać
mieszkańcy naszej gminy.
Szkolenia organizuje Miasto i Gmina
Sztum. Każda osoba może skorzystać
z takich szkoleń, których najbardziej
potrzebuje. Obecnie do wyboru jest
blisko 20 tematów w następujących
obszarach:
Praca i rozwój zawodowy (jak napisać CV i list motywacyjny, co można
zyskać, zakładając profil na portalach
LinkedIn czy Goldenline);
Relacje z bliskimi (jak założyć konto
na Facebooku, w jaki sposób sprawdzać oceny dziecka w dzienniku elektronicznym, jak zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz rodziny w sieci);
Edukacja (jak wspólnie z innymi zaplanować działania czy stworzyć prezentację, używając konta Google);
Odpoczynek i hobby (jak znaleźć
ciekawy koncert czy wystawę w swojej okolicy, jak kupować w sieci bilety
na spektakle, w jaki sposób legalnie
oglądać filmy);
Zdrowie (jak zapisać się przez internet do lekarza, jak sprawdzić swoje
miejsce w kolejce do sanatorium,
gdzie w sieci dowiedzieć się więcej
o lekach);
Finanse (jak przez internet sprawdzić
stan konta, zrobić przelew czy założyć
lokatę, w jaki sposób płacić kartą, jak
oszczędzać i kontrolować domowy
budżet);
Religia i potrzeby duchowe (jak
kontaktować się ze swoją parafią z pomocą internetu, jak korzystać ze stron
informacyjnych cmentarzy, jak nawiązać kontakt z grupami zainteresowanymi pielgrzymowaniem);
Sprawy codzienne (w jaki sposób
rozliczyć PIT przez internet, do czego
wykorzystywać na co dzień dysk Google, jak wysłać list lub paczkę bez odwiedzania poczty);
Zaangażowanie obywatelskie (skąd
czerpać informacje o swojej miejscowości, jak sprawdzić, co robią posłowie
i posłanki wybrani z danego okręgu,

w jaki sposób włączyć się w działania
organizacji pozarządowych).
Szkolenia są przeznaczone dla osób
powyżej 18. roku życia. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum poleca je szczególnie tym ludziom, którzy planują
zmianę pracy, chcieliby nauczyć się
czegoś nowego, mają kłopoty z domowymi finansami i dzięki internetowi mogliby zaoszczędzić pieniądze.
A także osobom z różnego rodzaju
niepełnosprawnościami czy tym, które dotychczas nie korzystały z sieci
(dla tych ostatnich przeznaczone jest
dodatkowe szkolenie „Pierwsze kroki
z komputerem”). Szkolenia są bezpłatne. Odbywają się w ramach projektu
„e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej. Gmina
Sztum dołączyła do tej inicjatywy jako
jedna ze 101 gmin z całej Polski.

ciech.demko@sztum.pl. Oczywiście
jeśli ktoś nie ma maila lub po prostu
woli porozmawiać, bardzo proszę
o telefon: 556406340. Umówimy się
wtedy na spotkanie, podczas którego przedstawię dokładnie tematykę
szkoleń i ustalimy, które z nich będzie
rzeczywiście najbardziej potrzebne wyjaśnia.

Realizację szkoleń koordynuje Wojciech Demko, który na co dzień
pracuje w Urzędzie Miasta i Gminy
w Sztumie. - Polecam kontakt mailowy. Wystarczy napisać na adres woj-

Projekt „e-Mocni” jest realizowany ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Kolejnym krokiem będzie ustalenie
terminów szkoleń (będą zależne m.in.
od tego, w jakim tempie będą zbierać
się grupy szkoleniowe). Poprowadzą
je trenerzy, którzy mają już za sobą
intensywne przygotowanie do tego
zadania, dzięki warsztatowi w ramach
projektu „e-Mocni”.
Więcej informacji na temat szkoleń:
www.e-mocni.org.pl, fb.com/emocniPL.
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Opowieści z mojej ulicy
Galla Anonima, dawna Sądowa

Zaczynamy naszą opowieść od uliczki
prowadzącej z placu Wolności na zamek.
Z tej zapewne racji tak ją początkowo
nazywano - Na Zamek. Ale potem przez
długi czas nosiła nazwę Sądowej (Gerichtstrasse). Na Wzgórzu Zamkowym miał
bowiem swoją siedzibę Królewski Sąd
Miejski i Ziemski (od 1808 roku), a po 1849
roku deputacja (przedstawicielstwo) Sądu
Powiatowego w Malborku. Sztum zresztą
jako jedyne miasto powiatowe w całej rejencji nie miał własnego sądu! Ta klątwa
braku instytucji powiatowych będzie się
powtarzać do czasów współczesnych.
Na potrzeby deputacji sądowej wybudowano w 1879 roku na Wzgórzu Zamkowym budynek. Mieściło się w im także
więzienie, aż do czasów, gdy powstał nowoczesny kompleks dla skazanych przy
dzisiejszej ulicy Nowowiejskiego (19111915). Siedzibą sądu budynek był do połowy lat 70. ubiegłego wieku. Czy z racji
likwidacji sądu ulica zmieniła swojego
patrona na Galla Anonima? Może ktoś
wie coś więcej na ten temat? Po opublikowaniu na profilu facebookowym Sztumu
opowieści o ulicy Sądowej, zostaliśmy uraczeni następującą opowieścią. W latach
60. ubiegłego wieku w ówczesnej Szkole
Podstawowej nr 3 przy ul. Mickiewicza
jeden z nauczycieli zapytał ucznia mieszkającego na terenie zamku, przy jakiej
ulicy mieszka. Ten odpowiedział, że Sądowej. - Jakiej?! - zapytał gniewnie nauczyciel. - Galla Anonima - odpowiedział karnie uczeń. Niełatwo wyzbyć się dawnych
przyzwyczajeń.
Opowieść o dawnej ulicy Sądowej byłaby
mocno ułomna, gdyby nie wspomnieć, że
przy niej mieściło się Starostwo Powiato-

Ulica Związku Jaszczurczego

Budynek Starostwa Powiatowego, spalony w lutym 1945 roku.

we. Siedziba urzędu została zbudowana
w 1836 roku, a rozbudowana - przy protestach światlejszych obywateli, obawiających się zadłużenia powiatu - w 1913
roku. Na czas modernizacji przeniesiono
biura do budynku naprzeciwko (narożna
kamieniczka), który długo potem nazywano „małym starostwem”. Dom ten do 1901
roku należał do lekarza powiatowego
Jana Lewickiego, który leczył w Sztumie
przez prawie ćwierć wieku. Nikt prawie
o nim nie pamięta, a był radnym miejskim,
członkiem dozoru kościelnego i polskiego
Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Za
manifestowanie swojej polskości władze
przeniosły go z Powiśla w głąb Niemiec.
Już jako emeryt, w 1905 roku, wrócił na Pomorze. Do śmierci praktykował w Sopocie.
Przy ulicy Sądowej mieszkała też w okresie międzywojennym Alma Golisz, matka Maksymiliana Golisza, patrona Szkoły
Podstawowej nr 2. Była bardzo aktywna

w polskim życiu kulturalnym miasta, reżyserowała przedstawienia teatralne.
Budynek Starostwa Powiatowego został
spalony po zajęciu Sztumu przez Armię
Czerwoną w lutym 1945 roku. W latach
90. ubiegłego wieku porządkowano teren pod budowę do dziś funkcjonującego
parkingu. Uczestniczyła w tym pracach
grupa młodzieży z Niemiec. I podczas robót ziemnych natknięto się na szafę pancerną. Wewnątrz niej znaleziono resztki
nadpalonych dokumentów. Ta szafa była
chyba ostatnim artefaktem po dawnym
Starostwie Powiatowym.
Według danych meldunkowych pod adresem Galla Anonima zamieszkuje 64
sztumian.

Związku Jaszczurczego

Z Galla Anonima skręćmy w ulicę Związku
Jaszczurczego, prowadzącą do kościoła
św. Anny. Z tego wywodziła się jej dawna
nazwa: Kościelna, zresztą jedna z najstarszych w mieście (inne to wspomniana Ku
Zamkowi i Malborska). Kościelną nazywała się jeszcze w latach 60. Ubiegłego wieku.
Od kościoła biegnie równolegle do jeziora. Ta część Związku Jaszczurczego
do 1945 roku nazywała się Hinterstrasse,
czyli dosłownie ulica „za”, „poza” lub „tylna”.
Jako ulica Tylna widnie w relacji z wielkiego pożaru miasta w 1903 roku zamieszczonej „Gazecie Toruńskiej”. Ale czy nie
trafniejsze byłoby przypuszczenie, że to
nawiązanie do nazwy jeziora (Hinter-see
- Za-jezierskie). Dlatego miłośnicy Sztumu
tłumaczą ją nie dosłownie - jako ulicę Tylną, ale zgodnie z duchem miejsca - jako
Zajezierską.
Patron ulicy - Związek Jaszczurczy to
założone w 1397 roku stowarzyszenie rycerstwa ziemi chełmińskiej. Za cel stawiało sobie obronę przed niesprawiedliwością i uciskiem krzyżackim.

Finansowanie edukacji na terenie Miasta i Gminy Sztum:
Z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie mogą liczyć na
pomoc w zakresie dofinansowania zakupu podręczników i przyborów szkolnych. Miasto i Gmina Sztum udziela wsparcia na cele
edukacyjne w ramach realizowanych programów rządowych:

Darmowe podręczniki
Bezpłatne podręczniki w szkołach otrzymają uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.
Bezpłatne podręczniki otrzymują również uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną, niesłyszące, słabosłyszące, z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), niewidome
i słabowidzące w przypadku, jeżeli będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

Wyprawka szkolna

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia
specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN, jest udzielana uczniom słabowidzącym, słabosłyszącym, niesłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym
z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną lub znaczną, uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna umiarkowana lub znaczna,
uczęszczających do klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub
szkoły przysposabiającej do pracy, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.
Dofinansowanie na zakup materiałów edukacyjnych, nie obejmuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
umiarkowaną lub znaczną oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III szkoły podstawowej, gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez MEN.

Wnioski pobiera się i składa w szkole, do której uczęszcza dziecko do 15 września 2017 r.

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Miasta i Gminy Sztum znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być większa niż 514 zł/os.
w rodzinie. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca. Miesięczna kwota,
jaką może otrzymać uczeń, wynosi od 99,20 zł do 124 zł.

Wnioski pobiera się i składa w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie od 1 do 15 września 2017 r.

Zasiłek szkolny
Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Miasta i Gminy Sztum. Zasiłek szkolny wypłacany jest bez
względu na dochód uczniowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego zależy od rodzaju zdarzenia losowego i może wynosić do 620,00 zł. Zasiłek może być
przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wnioski pobiera się i składa w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie w terminie 2 miesięcy od
daty powstania zdarzenia.

Szczegółowe informacje: Miejsko Gminny Zespół Oświaty w Sztumie, ul. Mickiewicza 39,

tel. 55 640 6327 e-mail: poczta@mgzosztum.pl. Wnioski można pobrać na stronie: www.sztum.pl

