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Nowoczesne centrum czytelnicze

Pod koniec roku Biblioteka Sztumskiego Centrum Kultury przeniesie się z ulicy Mickiewicza na Nowowiejskiego do budynku dawnego Kwadro. Od miesiąca trwają prace budowane.
Maluch z milionem
Na utworzenie dwóch nowych oddziałów dla
56 maluchów w ramach Publicznego Żłobka w
Sztumie otrzymaliśmy 1 mln 120 tys. zł dofinansowania z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch+”.

Zamek zmienił właściciela
Miasto i Gmina Sztum, zgodnie z uchwałą radnych,
przekazało w formie darowizny wzgórze zamkowe
na utworzenie filii malborskiego muzeum. Odtąd
cenny zabytek znajduje się pod ochroną państwa
polskiego.

Pod skrzydła państwa polskiego

Dziedziniec zaludnił się postaciami z przeszłości Ziemi Sztumskiej: Prusa Stumo, biskupa Chrystiana,
mistrza krzyżackiego Michała Kuchmeistera i króla Kazimierza Jagiellończyka.

Nasza ziemia była teatrem wojen polsko-szwedzkich. Nie mogło zabraknąć
ich w inscenizacji.

Burmistrz Leszek Tabor dziękował ministrowi Jarosławowi Sellinowi za
przejęcie zamku.

Uroczystość przejęcia zamku przez malborskie muzeum zgromadziła wielu widzów. Chyba każdy miał przeświadczenie, że to historyczna chwila.

Zamek przekazany na cele muzealne
7 stycznia, w południe, król polski Kazimierz Jagiellończyk znowu wjechał
na sztumski zamek. Inscenizacja historyczna była częścią uroczystości
przejęcia warowni przez Muzeum Zamkowe w Malborku.
W listopadzie 2016 roku Jarosław
Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, podczas wizyty w Sztumie, wyraził wolę przejęcia
zamku przez skarb państwa na cele
muzealne. W grudniu ubiegłego roku
prace koncepcyjne i formalności z tym
związane zakończyły się podpisaniem
przez burmistrza Leszka Tabora i Mariusza Mierzwińskiego, dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku aktu
notarialnego. Miasto i Gmina Sztum,
zgodnie z uchwałą radnych, przekazało w formie darowizny wzgórze zamkowe na utworzenie filii malborskiego
muzeum. Odtąd cenny zabytek, co
podkreślił na uroczystości minister
Sellin, znajduje się pod ochroną państwa polskiego.
CO DALEJ Z ZAMKIEM?
Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego:
- Chciałbym serdecznie podziękować
władzom Sztumu za przekazanie zamku. Szczególnie burmistrzowi Leszkowi
Taborowi i przewodniczącemu Rady
Miejskiej Czesławowi Oleksiakowi.
W pierwszym etapie konieczne będzie
przeprowadzenie prac zabezpieczających i konserwatorskich połączonych
z badaniami w obiektach wpisanych
do rejestru zabytków. Dokończone zostaną prace archeologiczne, zwłaszcza
na placu, gdzie się dziś znajdujemy
[dziedzińcu zamkowym], pozwalające
na zlokalizowanie wszystkich reliktów
założenia zamkowego. Powiedziano
mi, że trzeba będzie prawdopodobnie
zebrać około dwumetrową warstwę
ziemi naniesioną tu przez stulecia, aby
do tych reliktów dotrzeć. Oprócz tego
wykonana zostanie niezbędna infrastruktura do prowadzenia działalności
muzealnej i edukacyjnej.
Zamek w Sztumie leży w połowie drogi między Malborkiem i Kwidzynem,
co pozwoli na uruchomienie trasy turystycznej wraz ze wspólnym biletem
i spójną ofertą programową. W pierwszym etapie będą organizowane wystawy planszowe, z czasem wystawy
wzbogacone o oryginalne artefakty,
w dużej mierze, jak ufam, pochodzące
z prowadzonych tu wykopalisk. W dzia-

łalności nowej instytucji i dominować
będzie działalność edukacyjna, skierowana do okolicznej młodzieży i mieszkańców Ziemi Sztumskiej i Powiśla,
a w sezonie letnim do turystów. Będzie
prowadzona w oparciu o Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej i Dział Edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku.
Główna linia działalności dotyczyć będzie Sztumu i Powiśla od średniowiecza
do współczesności. Szczególnie wyeksponowane zostaną takie tematy, jak:
Sztum jako letnia rezydencja wielkich
mistrzów, wojna trzydziestoletnia, wojny polsko-szwedzkie. Będzie też opowieść o plebiscycie 1920 roku, bardzo
ważna dla tej ziemi, opowieść o działalności Polaków z Powiśla oraz opozycji
antykomunistycznej i niepodległościowej po 1945 roku, o budowie polskiej
administracji po II wojnie światowej
i powojennych dziejach tego regionu
do dziś. Muzeum będzie gromadzić pamiątki związane z miastem i regionem,
przejmie też opiekę merytoryczną nad
funkcjonującymi izbami pamięci i zbiorami regionalnymi, mocno je wspierając.
W tym roku zostanie rozpoczęta zbiórka artefaktów związanych z miastem
i całym Powiślem. Zostaną opracowane,
a z czasem staną się podstawą kolekcji
na sztumskim zamku. Pracownicy muzeum zajmą się zbieraniem wspomnień
i relacji mieszkańców. Oprócz pełnienia
funkcji muzealnych będzie uczestniczyło w życiu miasta i regionu, współpracując przy tym z lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami.
JESZCZE W TYM ROKU…
Janusz Trupinda, od 1 stycznia dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku:
- Chciałbym podziękować panu ministrowi, panu burmistrzowi, radnym
miejskim i wszystkim, którzy przyczynili się do tego dzieła, bo ja przyszedłem na gotowe. Także mieszkańcom
Sztumu za okazane zaufanie. Traktujemy to jako wielkie wyzwanie i odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność
jednak nas nie przytłacza. Prace konserwatorskie przeprowadzone w zamku malborskim, o których państwo
wiecie, zamku w Kwidzynie, czy także

powojenna odbudowa dają gwarancję, że będą na zamku sztumskim wykonane na odpowiednim poziomie,
godnym narodowej placówki kultury,
jaką jesteśmy.
Chcemy z tego miejsca uczynić żywy
ośrodek, który będzie promował historię tych ziem. Jak to pan minister
raczył powiedzieć, stawiamy na edukację, żywe lekcje historii, sięgniemy
do skarbnicy dawnej kultury, rzemiosł,
zaktywizujemy uczestników.
Moim marzeniem jest, aby jeszcze
w tym roku zamek w jakiejś formie
udostępnić do zwiedzania. Żeby przyzwyczaić turystów - także z korzyścią
dla miasta - że jest to ciekawe miejsce,
do którego warto przyjeżdżać. Żeby
zaczęło tętnić życiem i wypracowywać
swoją tradycję.
SZCZĘŚLIWE ZAKOŃCZENIE
Leszek Tabor, burmistrz Miasta
i Gminy Sztum
- Przekazanie warowni we władanie
Muzeum Zamkowego w Malborku to
szczęśliwe zakończenie starań o zagospodarowanie zabytkowego obiektu.
Problem ten spędzał sen z powiek samorządowcom od lat, począwszy od
1990 roku. W pierwszej kadencji utworzona została polsko-amerykańska
spółka, która miała na zamku utworzyć
luksusowy hotel dla Polonii z basenem
i lądowiskiem dla helikopterów. Wizja
była kusząca, niestety zabrakło na nią
pieniędzy. Wzgórze zamkowe wróciło
do miasta. Na miarę naszych możliwości staraliśmy się o zachowanie zabytkowej substancji w jak najlepszym
stanie i wykorzystywaliśmy obiekty.
Koncepcji czy pomysłów na zagospodarowanie nie brakowało, potrzeba
było do tego wiarygodnego inwestora z dużymi pieniędzmi. Starania nie
przynosiły rezultatu. Wtedy pomocną
dłoń wyciągnęło do nas Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
osobiście pan minister Jarosław Sellin.
Na wniosek sztumskiego samorządu,
wspartego przez środowiska polityczne i społeczne, powziął odważną decyzję przejęcia zamku na cele muzealne.
Za to w imieniu naszych mieszkańców
serdecznie raz jeszcze dziękuję.

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39, Tel. 55 640 63 83, 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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Ten rok przyniesie bardzo odczuwalną poprawę dróg gminnych
Radni przeznaczyli 3 mln zł na kontynuację programu modernizacji
dróg gminnych w sołectwach.
Program, o którego sfinansowanie
wnioskował do radnych burmistrz Leszek Tabor, po kolejnych czterech latach
realizacji zaowocował 30. kilometrami
dróg utwardzonych płytami betonowymi w sołectwach. Poprawę dostrzegają użytkownicy, ale potrzeby są nadal
duże. Dlatego w tegorocznym budżecie
na ten cel przeznaczono 3 mln zł.
Po konsultacjach z radnymi, sołtysami, uwzględniając opinie mieszkańców,
zatwierdzono w tym roku do modernizacji następujące odcinki dróg gminnych:
Zajezierze: droga na działce drogowej
nr 48 o długości ok. 370 m, droga na
działce drogowej nr 64 o długości ok.
360 m,
Nowa Wieś: droga na działce drogowej
179 i 181 na długości ok. 760 m,
Czernin: ul. Sadowa na działce drogowej
93/2 o długości ok. 140 m, Szpitalna Wieś
w kierunku Czernina na odcinku ok. 160 m,
Gronajny: droga na działce drogowej nr
10/2 w kierunku gminy Stary Targ na
odcinku ok. 740 m,
Koślinka: droga na działce drogowej nr
49 na odcinku od drogi powiatowej do
lądowiska na odcinku ok. 900 m,
Parpary: droga wzdłuż lasu na działkach drogowych nr 1, 488, 5/1 na odcinku ok. 850 m, droga od krzyża w kie-

Utwardzona płytami betonowymi droga gminna w Sztumskim Polu.

runku Węgier na długości ok. 850 m,
Biała Góra: droga na działce drogowej
nr 315/2 na odcinku o długości 170 m,
droga na działce drogowej nr 17 na długości ok. 130 m,
Koniecwałd: droga na działce drogowej
nr 107 i 31 o długości ok. 1300 m, droga
na działce drogowej nr 205/4 i 107 w kierunku Kępina na odcinku ok.1000 m,
Postolin: droga na działce drogowej nr
25 przy dawnej zlewni mleka na odcinku ok. 750 m,
Gościszewo: droga na działce drogowej nr 108 na długości ok. 140 m, droga
na działce drogowej nr 147/1 na odcinku 60 m, droga na działce drogowej nr
249 na długości ok. 500 m,

Kępina: droga na działce drogowej nr
107 na długości ok. 460 m,
Sztumskie Pole: droga na działce drogowej nr 178/1, 176/7, 149/1, 141/3,
141/1 na długości ok. 600 m,
Sztumska Wieś: droga na działce drogowej nr 333 i 157 Sztumska Wieś - Zajezierze na długości ok. 1240 m,
Pietrzwałd: droga na działce drogowej
nr 70 i 156 (Chiny) na długości ok. 950 m,
Piekło: droga na działce drogowej nr
135 na długości ok. 260 m.
Odcinki do modernizacji wytypowane, teraz trzeba czekać na pomyślne
rozstrzygnięcie przetargów na roboty
drogowe. Ubiegły rok pokazał, jak trudno o wykonawców.

Nie straszcie mieszkańców likwidacją przychodni
- Nie ma żadnego zagrożenia dla
dalszej działalności przychodni rehabilitacyjne przy ul. Słowackiego
- zapewnia burmistrz Leszek Tabor. Przypisywanie mi przez totalną opozycję zamiaru jej likwidacji jest zwykłym kłamstwem.
Burmistrz tłumaczył tę sprawę podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej.
Dwa budynki przy ulicy Słowackiego, od lat wykorzystywane głównie
na świadczenie usług medycznych,
są w nie najlepszym stanie technicznym, a wiele pomieszczeń pozostaje
pustych, zwłaszcza po wyprowadzce
filii Powiatowego Urzędu Pracy. Samorząd analizuje możliwości modernizacji
obiektów oraz zlokalizowania żłobka,
tak potrzebnego w Sztumie. O pienią-

dze na utworzenie oddziałów Miasto
i Gmina wystąpiło do rządowego programu Maluch+. Takie dofinansowanie
- 1 mln 120 tys. zł - otrzymało w styczniu.
- W sąsiedztwie budynków mamy
przedszkole ze żłobkiem. Mogłoby one
z powodzeniem obsługiwać te nowe
oddziały, co zmniejszyłoby koszty, także te, które mieliby ponieść rodzice tłumaczy burmistrz. - Analizujemy, jak
pogodzić te dwa cele.
Zależy nam na tym, aby mieszkańcy mieli jak najlepszy dostęp do opieki
zdrowotnej. Pomagaliśmy szpitalowi,
nie było problemów, żeby w naszych
obiektach działały prywatne przychodnie zdrowia, a spółki lekarskie budowały swoje własne siedziby.

Nie ma zagrożenia dla dalszej działalności
przychodni rehabilitacyjnej.

Działamy otwarcie, konsultując
sprawy z zainteresowanymi podmiotami, działającymi w budynkach. Tymczasem nieodpowiedzialne straszy się
mieszkańców, że chcemy doprowadzić
do likwidacji przychodni rehabilitacyjnej. Nie wierzcie w te kłamstwa.
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Czernin.
Jak poruszać się w świecie finansów?

Połknąć finansowego BAKCYLA oznacza dobry start w dorosłość.

Bankowość dla Edukacji Finansowej
Młodzieży „BAKCYL” to nowatorski
projekt realizowany w Zespole Szkół
w Czerninie.
Pracownicy Banku Spółdzielczego
w Sztumie przekazują młodym ludziom
praktyczną wiedzę finansową i kształcą
umiejętności korzystania z usług finansowych tak, aby ułatwić im dobry start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie. „BAKCYLEM” w szkole objęci zostali
uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum, którzy w tym roku
szkolnym mieli już kilka zajęć, również
w formie warsztatów. Ich tematem były
zasady bezpiecznego pożyczania pieniędzy, odpowiedź na pytanie: skąd się biorą
pieniądze, a także jaka jest różnica między
kartą kredytową i debetową.
Zajęcia z „BAKCYLEM” uświadomiły

również uczniom, jak bezpiecznie korzystać z konta osobistego, jaką wartość mają dane osobowe i dlaczego
należy je chronić, czym się różnią lokaty
od akcji giełdowych i na czym polega
kapitalizacja odsetek, a nade wszystko
po czym poznać potencjalnych oszustów finansowych.
Podczas kolejnych zajęć uczniowie
zdobyli wiedzę na temat inwestowania
i finansów na całe życie oraz mądrego
pożyczania pieniędzy. W ten sposób
wzbogacili swoją wiedzę dotyczącą
produktów finansowych, planowania
finansów na różnym etapie życia. Ciekawe warsztaty i prezentacje pełne
zaskakujących przerywników oraz formuła programu „Milionerzy” sprawiły,
że młodzież bardzo wysoko oceniła
zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyła.

e-Mocni. A może teraz czas na Ciebie?
Od września zeszłego roku na terenie
naszej gminy realizowane są zajęcia
z zakresu korzystania z narzędzi internetowych, czyli nauka praktycznych
umiejętności.
Ułatwią one kontakt z bliskimi,
pomogą znaleźć pracę czy potrzebne informacje, pomogą w tworzeniu
i archiwizowaniu dokumentów, w prowadzeniu własnego bloga czy profilu
w mediach społecznościowych, pokażą
jak zapisać się do lekarza, czy załatwić
sprawy urzędowe przez Internet. To tylko niektóre z umiejętności, jakie mogą
Państwo zdobyć dzięki naszym szkoleniom. Wszystko w ramach projektu
„e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne

korzyści”
Zapraszamy do udziału. Wystarczy
zgłosić się do pracownika urzędu Miasta
i Gminy w Sztumie i wypełnić dokumenty rekrutacyjne. Zajęcia będą realizowane
w dogodnych dla Państwa terminach,
w miejscowościach na terenie całej gminy.
Dotychczas przeszkoliliśmy już ponad
70 mieszkańców. Zajęcia odbywają się
w niedużych grupach 6-8-osobowych,
dzięki czemu trener może każdemu poświęcić czas na indywidualne konsultacje.
Kontakt do koordynatora: Wojciech
Demko tel. 55 640 63 40, tel. komórkowy:
668 365 778, e-mail: wojciech.demko@
sztum.pl, lub osobiście Urzędzie Miasta
i Gminy w Sztumie, III piętro pokój nr 67.

MGOPS przypomina
Obowiązek zgłaszania zmian
Podstawowym warunkiem uzyskiwania niektórych świadczeń
wypłacanych
przez
Miejsko
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie jest spełnianie
kryterium dochodowego rodziny.
Przy sprawdzaniu, czy dochody
rodziny nie przekraczają tego
progu, uwzględniane są zarobki
osiągane w roku kalendarzowym,
który poprzedza okres zasiłkowy.
Jednak w związku z tym, że od
tego czasu mogą następować różne zmiany w sytuacji dochodowej
członków rodziny, osoby pobierające świadczenia powinny informować o tym fakcie MGOPS.
Należy pamiętać, że to na osobie uprawnionej do świadczeń
ciąży obowiązek niezwłocznego
powiadomienia organu wypłacającego o wszelkich zmianach
mających wpływ na prawo do
tych świadczeń, w tym o fakcie
uzyskania dochodu czy o zmianie ilości członków rodziny.
Przepisy określają, kiedy dochodzi
do uzyskania dochodu. Pod tym
pojęciem rozumiane jest podjęcie
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Do uzyskania dochodu
dochodzi też po zakończeniu urlopu wychowawczego, przyznaniu
prawa do zasiłku lub stypendium
dla bezrobotnych oraz świadczeń
takich jak: emerytura lub renta.
W definicji dochodu uzyskanego
mieści się też rozpoczęcie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej oraz pobieranie
zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z utratą pracy.
Jeżeli więc w sytuacji rodziny dojdzie do któregoś ze wspomnianych wydarzeń i okaże się, że
powiększony dochód przekracza
ustawowe kryterium, osoba taka
straci prawo do pobieranego
świadczenia.
Dlatego wszelkie zmiany zgłaszać
na bieżąco w tutejszym MGOPS.
Pozwoli to zapobiec sytuacji,
w której świadczenia mogą zostać
uznane jako nienależnie pobrane.
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Od 5 lutego do 28 lutego 2018
roku trwa głosowanie nad wyborem zadań zgłoszonych do
Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
W tegorocznej edycji mieszkańcy zameldowani w Sztumie, którzy
ukończyli w dniu głosowania 16 lat,
mogą wybierać spośród trzech zadań
zgłoszonych do Sztumskiego Budżetu
Obywatelskiego 2018. To: siłownia plenerowa w Parku Miejskim, budowa
placu przeznaczonego do sportu street workout (teren zielony przy bloku nr
21 na ul. Reja), rozbudowa placu zabaw dla dzieci u zbiegu ulic Chopina
i Wojciechowskiego.
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, lub
wysłania karty do głosowania pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta
Po raz pierwszy
Budżet Obywatelski dotyczy tylko miasta Sztum, ponieważ dla
wszystkich sołectw został utworzony Fundusz Sołecki (zgodnie
z uchwałą nr Rady Miejskiej z dnia
29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego). Mieszkańcy
sołectw we wrześniu wybrali już
zadania, które będą realizowane
na terenach wiejskich w 2018 r.,
teraz przyszła kolej na sztumian.

i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39,
82-400 Sztum z dopiskiem „ProjektSztumski Budżet Obywatelski” (decyduje data wpływu do Urzędu).
Karty do głosowania są dostępne:
w punkcie informacja na parterze Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, są wydrukowane w tym wydaniu biuletynu samorządowego, także można je pobrać
ze strony internetowej 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
SMS-em. Z jednego numeru telefonu może zagłosować maksymalnie 6
osób.
Przypominamy najważniejsze zasady głosowania:
1. Uprawniony do głosowania jest
mieszkaniec miasta Sztum, który
ukończył 16 lat (najpóźniej w dniu głosowania) i jest zameldowany w mie-

Wnioski odrzucone
Były dwa. Pierwszy zakładał wyposażenie terenu miasta w dodatkowe ławki i kosze na śmieci. Wnioskodawca nie wskazał liczby oraz
rodzaju ławek i koszy na odpady,
a także miejsc, w których miałyby
zostać zamontowane. Większość
terenów znajdujących się wzdłuż
głównych traktów w mieście nie
są własnością Gminy, a to jest
sprzeczne z zasadami Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego.
Drugi wniosek dotyczył przebudowy ulicy Morawskiego przy
blokach 12, 6, 6A, 10 i 8. Koszt
realizacji przekroczyłby 50 tys. zł,
a więc niezgodnie z wytycznymi.

ście Sztum.
2. Każdy uprawniony ma prawo głosować tylko jeden raz.
3. Oddanie kart do głosowania w formie papierowej w liczbie większej niż
jedna spowoduje przyjęcie do ustalenia wyników głosowania tylko tej karty
do głosowania, która wpłynie do Urzędu Miasta i Gminy Sztum jako pierwsza.
4. Oddanie głosu przez tą samą osobę
w formie papierowej i w formie elektronicznej spowoduje uznanie za ważny tylko ten głos, który został oddany
jako pierwszy.
5. Głosując mieszkaniec ma prawo
wybrać maksymalnie 1 spośród
wszystkich przedstawionych na karcie do głosowania propozycji zadań.
6. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w kratce obok nazwy zadania.
7. 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.

Karta
do
głosowania

Lp.

1.

2.

3.

Wybór
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100-lecie niepodległości. Paderewski jadł smakołyki z dworu w Bukowie

Swoją popularność, sławę i pieniądze Ignacy Paderewski wykorzystywał dla sprawy powrotu Polski na mapy świata.

Wśród patronów sztumskich ulic nie
brakuje postaci związanych z przypadającą w tym roku setną rocznicą
odzyskania przez Polskę niepodległości. Jedną z nich jest Ignacy
Paderewski, pianista, kompozytor,
polityk i wielki patriota.
Zanim napiszemy o nieoczywistych związkach
Paderewskiego
z Ziemią Sztumską (nigdy tu nie przebywał), przypomnijmy kilka faktów
związanych z jego działalnością niepodległościową. Po wybuchu I wojny światowej, mieszkający wówczas
w Kalifornii artysta, został amerykańskim reprezentantem Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. Swoją
popularność, sławę i pieniądze wykorzystywał dla sprawy powrotu Polski
na mapy świata. W przeddzień przystąpienia Stanów Zjednoczonych do
wojny (styczeń 1917 r.) doradca prezydenta Woodrowa Wilsona, pułkownik
House, zwrócił się do Paderewskiego
o przygotowanie w tej sprawie memorandum. Dwa tygodnie później
prezydent USA powiedział w Kongresie: „Uznaję za oczywiste, że mężowie
stanu wszędzie na świecie zgodni są,
że powinna istnieć zjednoczona, niepodległa i autonomiczna Polska”. To
stało się punktem wyjścia dla negocjacji pokojowych kończących I wojnę
światową.
Paderewski przypłynął do Europy

w listopadzie 1918 r., gdy na czele odradzającego się państwa stał dowódca
wojskowy Józef Piłsudski. W Wigilię powitano go w Gdańsku. Przyjazd Paderewskiego do Poznania - udawał się tam
w drodze do Warszawy - stał się impulsem do wybuchu zbrojnego powstania
Polaków przeciw władzy Rzeszy Niemieckiej (27 grudnia 1918). Zakończyło
się zwycięstwem. Wielkopolska została
włączona do odrodzonej Polski.
16 stycznia 1919 roku, po dymisji
gabinetu Jędrzeja Moraczewskiego,
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powierzył Ignacemu Paderewskiego sformułowania nowego rządu. Obejmował
stery państwa w trudnym momencie,
ale w czasie 10 miesięcy sprawowania
urzędu w młodym państwie odbyły
się demokratyczne wybory do Sejmu,
ratyfikowano Traktat Wersalski, ustanowiono publiczne szkolnictwo. Paderewski musiał stawić czoła problemowi
bezrobocia, załagodzenia etnicznych
i społecznych konfliktów, opanowania
wybuchu epidemii i oddalenia groźby
głodu wywołanej zniszczeniami wojennymi. Mimo że ustąpił ze stanowiska premiera dalej reprezentował Polskę za granicą na międzynarodowych
konferencjach i w Lidze Narodów.
SEKRETNE ZWIĄZKI
Jak wspomnieliśmy, Ignacy Paderewski nie miał bezpośrednich związków
z Ziemią Sztumską. Ale dość ważną

rolę w jego życiu odebrał dr Antoni Donimirski, który wywodził się ze
znanego ziemiańskiego rodu na Powiślu. Jego ojciec Teodor, właściciel
majątków w Buchwałdzie, Telkwicach
i Brzozówce, był jednym z najwybitniejszych Polaków na Pomorzu w całym XIX wieku. Syn Antoni (prawnik,
ekonomista, dziennikarz) był posłem
do parlamentu niemieckiego, kierował
bankiem w Toruniu, którego współzałożycielem był ojciec. Potem całkowicie poświęcił się karierze dziennikarskiej we Wiedniu i Warszawie. Właśnie
osiadłszy w mieście nad pięknym i modrym Dunajem poznał Ignacego Paderewskiego, który studiował w latach
1884-1887 (z przerwami) u Teodora
Leszetyckiego. Do tego wybitnego
pedagoga na lekcje fortepianu chodziła także żona Antoniego Donimirskiego, Eugenia. Znajomość dziennikarza i młodego muzyka okazała się
bardzo trwała. Donimirski promował
Paderewskiego, m.in. wspierał organizację jego koncertu w Toruniu w 1890
roku. Pisał wówczas do brata Edwarda,
osiadłego w majątku Łysomice pod
Toruniem: „Apeluję, ratujcie młodego
artystę-muzyka. Stracił żonę w rok po
ślubie, wpadł w rozpacz. Musimy na
niego uważać, bo o samobójstwie myśli, od muzyki ucieka”.
Paderewski ożenił się z Antoniną
Korsakówną, podobnie jak on absol-

Karta z historii: pierwsza rocznica wyzwolenia Sztumu
1 marca 1946 roku „Dziennik Bałtycki”
zamieścił następującą informację:
W rocznicę wyzwolenia Sztumu.
W połowie lutego Sztum obchodził
rocznicę wyzwolenia spod jarzma germańskiego. Uroczystości rozpoczęły
się odprawienia solennego nabożeństwa, na którym byli przedstawiciele
władz, partii polit.[ycznych], wojska,
zw.[wiązków] młodzieży i rzesze ludności. Po nabożeństwie na Placu Wolności przemówił do zebranych ks. mjr
Rodurowski, wskazując na konieczność jedności i braterstwa wszystkich
Polaków. Po odśpiewaniu „Roty”, oraz
oddaniu salwy honorowej ku czci poległych w walkach o Sztum, utworzył
się imponujący pochód do Domu
Kultury, gdzie odbyła się piękna akademia. Po przemówieniach przedstawicieli władz i partii nastąpiła część
artystyczna, w której wzięły udział
chór mieszany, chór dziecięcy, oraz zespół sceniczny, produkując fragmenty
z „Balladyny”.
Notatka wymaga krótkiego komentarza. 25 styczna 1945 roku Armia
Czerwona weszła do niebronionego
miasta. Ewakuacja ludności i niemieckich władz administracyjnych odbywała się od 22 do 24 stycznia. Nikt
z żołnierzy krasnoarmiejców nie zginął
w trakcie zajmowania Sztumu. Na początku lutego kilku/kilkunastu zatruło
się śmiertelnie płynami znalezionymi
w drogerii Augusta Samatina na Ryn-

ku. Spalenie tamtejszych kamienic
i innych budynków w mieście wiąże
się właśnie z tym faktem, ale niszczenie zdobytych miast było powszechną
taktyką Armii Czerwonej.
Według spisów w lutym 1946 roku
w Sztumie przebywało 2640 Polaków
i nieco ponad 1000 obywateli narodowości niemieckiej. Zostaną przesiedleni za Odrę za kilka miesięcy - w sierpniu. Może nas dziwić, że w mieście tak
szybko odradzało się życie kulturalne.
Pierwszy teatralny zespół amatorki
utworzono już w czerwcu 1945 roku,
niecały miesiąc po zakończeniu wojny!

Jego duszą była Zdzisława Nowakowa,
farmaceutka (z mężem prowadzili aptekę Pod Orłem na placu Wolności, potem od nazwiska właściciela Nowa. Jak
czytamy, na akademii wystąpił chór. J
Jego dyrygentem był Leon Kauczor,
przedwojenny absolwent Konserwatorium Muzycznego w Katowicach.
Nauczyciel szkoły polskiej w Stancelewie na Warmii, a potem Gimnazjum
Polskiego w Kwidzynie. Całą wojnę
spędził w niemieckich obozach koncentracyjnych. Do 1947 roku mieszkał w Sztumie, potem przeniósł się do
Gdańska.

wentką Instytutu Muzycznego w Warszawie, w 1880 roku, miał dwadzieścia
lat. W tym samym roku Antonina kilka
dni po urodzeniu synka Alfreda, umiera. Trudno o większy dramat.
KOCHAĆ SERDECZNIE
Antoni Donimirski nie był jedyny, który
wspierał Paderewskiego w tym trudnym okresie, dopiero co kiełkującej
kariery. Pianista miał szczęście do życzliwych mu ludzi, a niemałą, jeśli nie
główną, w tym rolę odegrały kobiety
- utalentowane i wpływowe. Napisano
o tym wiele, kto zechce poczytać, znajdzie bez trudu. Wzmiankuję tu tylko,
że żona Teodora Leszetyckiego, jego
mistrza, pianistka Anna Jesipowa, obdarzała Paderewskiego bynajmniej nie
platonicznym uczuciem. Wykonywała
jego kompozycje, polecała znaczącym osobom.Ten dedykował jej piękny Menuet G-dur. Jesipowa rozwiodła
się z Leszetyckim (1892) i wróciła do

rodzinnego Petersburga. Wspominam
o tym, bo trzecią żoną mistrza Leszetyckiego została… Eugenia Donimirska. W 1890 roku dedykował jej cykl
utworów na fortepian.
O tym, jak Paderewski cenił zażyłość z Antonim Donimirskim i jego
dokonania, świadczy fakt, że był inicjatorem sprowadzenia jego ciała do
Warszawy (zmarł w 1912 roku wracając z Paryża w Berlinie, gdzie też został
pochowany). „Znałem śp. Antoniego
dobrze, toteż musiałem i cenić go
wysoko, i kochać serdecznie. On musi
powrócić do swoich.” - pisał. Kilka miesięcy potem, 24 lutego 1913 roku Donimirski spoczął na cmentarzu powązkowskim.
WIGILIA 1919
Ale to nie koniec dalszych związków
rodziny Donimirskich z Paderewskim.
Tu napiszemy o jednym. Jest grudzień
1919 roku. W Gdańsku Polacy tęsknie

wyczekują na przypłynięcie statku
Concorde z Ignacym Paderewskim na
pokładzie. W składzie powitalnej delegacji jest Maria Chełkowska (Antoni
Donimirski był bratem jej ojca Jana).
Nic zatem dziwnego, że wobec trudności aprowizacyjnych, świąteczne
specjały w Bukowa i Telkwic, przesłane
przez ojca, trafiły na świąteczny stół,
gdy goszczono muzyka w Gdańsku.
Maria Chełkowska towarzyszyła Paderewskim w ich podróży do Poznania,
była naocznym świadkiem powitania
mistrza i jego płomiennego przemówienia przed hotelem Bazar. Następnego dnia wybuchło powstanie. Pianista miał jeszcze gościć u Chełkowskich
w Śmiełowie, ale musiał spieszyć do
Warszawy. Ostatecznie odwiedził ten
pałac w 1924 roku, kiedy przyjechał do
Poznania w piątą rocznicę wybuchu
powstania wielkopolskiego. Odebrał
wówczas doktorat honoris causa uni-
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza III przetarg nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym nr 22 położonym na działce nr 124/2 w Sztumie przy ul. Paderewskiego.
Opis i położenie nieruchomości: Działka oznaczona nr
124/2 o pow. 534 m2, położona w Sztumie przy ul. Paderewskiego zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oznaczonym nr 22 o pow. użytkowej 170,72 m2
z piwnicą o pow. 7,89 m 2 , dla której prowadzona jest księga wieczysta GD2I/00005989/3.
Do nieruchomości istnieje bezpośredni dostęp do drogi
publicznej ul. Paderewskiego oraz posiada dostęp do instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej i telefonicznej.
Budynek parterowy z poddaszem użytkowym w części podpiwniczony wybudowany w 1935 r. z cegły ceramicznej. Tynki zewnętrzne cementowo – wapienne pokryte panelami.
Dach dwuspadowy, konstrukcji drewnianej, pokryty blachodachówką i w części eternitem. Podłogi w części drewniane i z płyty pilśniowej oraz wyłożone wykładziną PCV, okna
z PCV, drzwi drewniane – płytowe. Brak ogrzewania.
Podstawa sprzedaży: Uchwała Nr XXXIV.271.2017 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 29.03.2017R. Dla ww. nieruchomości Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza do III przetargu 112 000, 00 zł w tym za
budynek 70 000, 00 zł.
Pierwszy przetarg: z dnia 09 października 2017 r. zakończył
się wynikiem negatywnym.
II przetarg: z dnia 21.12.2017 R. zakończył się wynikiem negatywnym.
Termin i miejsce III przetargu: dnia 23 lutego 2018 r.
o godz. 1100, w sali nr 33, I piętro budynku Urzędu.
Wadium w wysokości 11 200, 00 zł należy wpłacić do
dnia 20 lutego 2018 r. na konto depozytowe Urzędu w Banku Spółdzielczym nr 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040
Warunki płatności: cena ustalona w przetargu płatna przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Sztum, BS Sztum nr:
74 8309 0000 0000 0042 2000 0020
Dodatkowe koszty: nabywca pokrywa koszty zawarcia
umowy notarialnej i wypisów do księgi wieczystej.
W terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu
do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum nie wpłynęły wnioski

osób, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy
z dnia 21. 08. 1997 Roku o gospodarce nieruchomościami.
Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy zapewnia, że nie toczy się
postępowanie administracyjne ani sądowe kwestionujące
prawidłowość nabycia nieruchomości przez Gminę Sztum.
Do przetargu mogą przystąpić osoby prawne i osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie lub osoby zagraniczne
(nieposiadające zadłużeń wobec gminy Sztum), które wpłacą
wadium w wysokości i terminie podanym wyżej. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu.
Osoby reprezentujące osoby prawne, przystępujące do przetargu winny legitymować się upoważnieniem do występowania w imieniu i na rzecz osoby prawnej oraz aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków należy przedłożyć komisji przetargowej, pisemną zgodę
współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub dokumentu świadczącego
o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
Osobie, która w wyniku przetargu zostanie ustalona, jako nabywca, wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet nabycia
nieruchomości.
Wadium zostaje zwrócone nie później jak w ciągu trzech dni od
dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia
przetargu, zakończenia wynikiem negatywnym, nie wygrania
przetargu. Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie
powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży,
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku, gdy nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanym w zawiadomieniu i nie podpisze umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji dotyczących przetargu można
uzyskać w pok. 43 lub 52 tel. 640 6379 lub 640 6362.
Sztum, dnia 22.01.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztumw sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży
w drodze przetargu nieograniczonego działki oznaczonej nr 214/15 położonej w obrębie geodezyjnym Koniecwałd
z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową i usługową.
Opis i położenie nieruchomości: działka nr 214/15 o pow. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).
7719 m2 położona w obrębie geodezyjnym Koniecwałd, nr Sposób zbycia: w drodze przetargu nieograniczonego.
księgi wieczystej GD2I/00010009/8
Warunki płatności: cena uzyskana w przetargu powiększoCena wywoławcza: 385 950,00 zł netto
na o podatek VAT płatna przelewem na konto Urzędu Miasta
Podstawa sprzedaży: Uchwała Nr XLII.359.2017 Rady Miej- i Gminy Sztum, BS Sztum nr: 74 8309 0000 0000 0042 2000
skiej w Sztumie z dnia 28.12. 2017 r.
0020 na dwa dni przed zawarciem umowy notarialnej.
Dla ww. działki M i G Sztum posiada miejscowy plan zagospo- Dodatkowe koszty: nabywca pokrywa koszty zawarcia
darowania przestrzennego uchwalony uchwałą nr XX/60/07 umowy notarialnej i wypisów do księgi wieczystej.
Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 czerwca 2007 r., zgodnie Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu
z którym przedmiotowa działka mieści się w obszarze ozna- wykazanej nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.
czonym symbolem 07.PU.01 o funkcji przemysłowej i usługo- 1 i 2 ustawy z dnia 21. 08. 1997 r. o gospodarce nieruchowej.
mościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),
Sprzedaż podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia
roku o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t. wywieszenia wykazu do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
Sztum, dnia 17.01.2018 r.
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Mądrze wydawać pieniądze z 500+
Do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie docierały informacje, z których wynikało, że
rodziny nie wykorzystują środków
z programu „Rodzina 500 +” zgodnie z ich przeznaczeniem. Zamiana
świadczenia pieniężnego na rzeczowe to jednak sytuacje incydentalne.
Niedługo miną dwa lata funkcjonowania rządowego programu „Rodzina 500+”, który w znaczący sposób
poprawił sytuację finansową osób
wychowujących dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowywaniem dziecka, w tym
z opieką nad nim i zaspokojeniem
jego potrzeb życiowych. Ustawodawca zdawał sobie sprawę, że niektórzy
rodzice zmarnują przyznaną pomoc,
dlatego do ustawy wprowadzony został art. 9, który w sytuacjach wydatkowania środków niezgodnie z przeznaczeniem pozwala gminie na to, aby
zamieniła jego wypłatę pieniężną na
pomoc nie tylko w formie rzeczowej,
tj. np. żywność, ubrania, lekarstwa, itp.,
ale także na pomoc rodzinie w formie
opłacania usług, np. opłacanie kursów
językowych, żłobka, przedszkola, basenu, teatru, kosztów internatu, wykupienie obiadów, czy czynszu, itp.
Zanim to jednak nastąpi, w rodzinie
musi zostać przeprowadzony wywiad
środowiskowy, który potwierdzi lub
zaprzeczy informacjom o ewentual-

Niedługo miną dwa lata funkcjonowania rządowego programu „Rodzina 500+”.

nym marnotrawieniu środków. Uniemożliwienie przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego lub
nieudzielenia podczas tego wywiadu
wyjaśnień co do okoliczności objętych
wywiadem, na etapie ubiegania się
o świadczenie wychowawcze skutkuje odmową przyznania świadczenia
wychowawczego, zaś na etapie wypłacania świadczenia wychowawczego powoduje wstrzymanie wypłaty
świadczenia.
Do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie docierały
niejednokrotnie informacje, z których
wynikało, że rodziny nie wykorzystują
środków z programu „Rodzina 500 +”
zgodnie z ich przeznaczeniem. W więk-

szości były dobrze już znane pracownikom. Po dokładnym sprawdzeniu
i udokumentowaniu podejmowana
była decyzja o zamianie formy finansowej świadczenia na bony towarowe
o tej samej wartości. Można je wymienić na wszystkie artykuły poza używkami lub na formę opłacania usług. Na
szczęście takie sytuacje zdarzały się jak do tej pory - incydentalnie.
Rozwiązania te pozwalają w każdej
konkretnej, indywidualnej sprawie określić, jaka forma niepieniężna realizacji
świadczenia wychowawczego będzie najbardziej właściwa dla danej rodziny,
w przypadku potwierdzenia faktu marnotrawienia świadczenia wychowawczego
lub wydatkowania niezgodnie z celem.

Tu znajdziesz pomoc oraz wsparcie
Wymiana ciepła…
Trwa akcja „Wieszak - wymian ciepła
w Sztumie”, dzięki której można oddać
zbędną zimową odzież i obuwie, które
jeszcze komuś bardzo się przydadzą.
W okresie zimowym parafialne zespoły Caritas przy parafiach św. Anny
i św. Andrzeja Boboli we współpracy
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej rozszerzyły akcję wymiany odzieży i obuwia. Organizatorzy
akcji serdecznie zapraszają osoby, które
przekażą odzież i obuwie i osoby potrzebujące do siedzib Caritas, tj: w parafii
św. Anny dyżury wolontariuszy trwają
w soboty od godz. 8 do 10 oraz w środy
od godz. 16 do 18, w Domu Parafialnym
przy ul. Związku Jaszczurczego, w parafii

św. Andrzeja Boboli dyżury w soboty od
10. do 12. - piwnica za plebanią.
Więcej informacji MGOPS, tel. 55640-55-63.
Dla seniora
Dzienny Ośrodek Wsparcia dla osób
powyżej 60 roku życia został utworzony dzięki wsparciu finansowemu
Miasta i Gminy Sztum w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu
pomocy społecznej. Realizacji w latach
2014-2018 podjęło się Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Przewlekle Chorym
Dar Serca w Sztumie. Dzięki realizacji
tego projektu zwiększa się sprawność
psychoruchową uczestników, którzy
zapewnioną mają opiekę i zagospodarowany czas. Seniorzy wspólnie od-

krywają u siebie nowe pasje i zainteresowania. Dzienny Ośrodek Wsparcia
daje osobom starszym możliwość poprawienia swojej sprawności fizycznej
poprzez udział w zajęciach usprawniających pod kierunkiem rehabilitanta.
Ponadto DOW zapewnia pomoc pielęgniarską, fizjoterapię, terapię zajęciową, zajęcia kulturalne i rekreacyjne
oraz masaż. Zadanie to jest finansowane dla 10 uczestników. W 2018 roku
dzięki dodatkowemu wsparciu samorządu sztumskiego dotacja na to zadanie została zwiększona z 51 tys. zł
w 2017 roku do ponad 108 tys. w 2018
r. Dzięki temu seniorzy mogą korzystać
z bezpłatnych ciepłych posiłków oraz
dodatkowych zajęć terapeutycznych.
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Szczotkujemy...

W ramach prozdrowotnej
akcji, prowadzonej przez
Miasto i Gminę Sztum, do
szkół i przedszkoli trafiły zestawy do pielęgnacji
zębów, z przeznaczeniem
dla uczniów klas zerowych
i pierwszych. Przybory te
wykorzystane zostaną do
działań
profilaktycznych
zapobiegających próchnicy zębów prowadzonych
w sztumskich placówkach.
Akcja ta cieszy powodzeniem zarówno wśród dzieci,
jak i ich rodziców, dlatego
jest od wielu lat kontynuowana nasz samorząd.

Tyle zestawów trafiło
do dzieci.

Nowości i zmiany w Karcie Dużej Rodziny
Zmiany w przepisach dotyczących Karty Dużej
Rodziny wprowadziły od
stycznia 2018 roku wiele ciekawych rozwiązań.
Warto je poznać.
Jednym z nich jest Mobilna
Karta. Karta Dużej Rodziny
została dostosowana do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej. Chodzi
o wprowadzenie od 2018
roku dokumentu Karty Dużej Rodziny w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych. W obiegu pozostanie
również plastikowy nośnik.
Z obu form Karty można korzystać alternatywnie. Wnioskując o KDR, jest możliwe
wybranie Karty w formie tradycyjnej oraz elektronicznej
lub tylko jednej z tych form.
Warto jednak pamiętać, że
wybranie drugiej formy Karty w późniejszym terminie
(w ramach kolejnego wniosku) będzie wiązać się z wniesieniem opłaty w wysokości
9,21 zł - wyjątek stanowi sytuacja, w której członek rodziny
wielodzietnej do 31.12.2017
r. złożył wniosek o tradycyjną
(tj. plastikową) Kartę Dużej
Rodziny, a wniosek o dodatkową formę Karty w postaci elektronicznej złożył do
31.12.2019 r.
Uwaga! Z Karty Dużej Rodziny
w formie elektronicznej będą
mogli skorzystać również dotychczasowi posiadacze Kar-

Wnioski o OZE - rozstrzygnięcie w czerwcu
W grudniu 2016 roku Miasto i Gmina Sztum z Gminą Mikołajki Pomorskie złożyły wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie „Odnawialne źródła energii
- wsparcie dotacyjne”. 91 mieszkańców naszej gminy wyraziło chęć zamontowania na posesjach pomp cieplnych, paneli fotowoltaicznych, paneli solarnych do ciepłej wody, lub
kotłów na pelet.
Niedawno Lider projektu - Gmina Mikołajki Pomorskie poinformował, że wspólny wniosek został zakwalifikowany
do dalszego etapu, a Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego dokonuje jego oceny. W związku z ograniczonym budżetem i dużą liczbą wniosków (280) dofinansowanie otrzymają tylko te najwyżej ocenione.
Najprawdopodobniej wyniki poznamy w maju lub czerwcu
2018 roku.

ty Dużej Rodziny. Wymaga
to jednak złożenia przez nich
odpowiedniego wniosku.
Nowe przepisy, które zaczęły
obowiązywać z początkiem
tego roku, uzależniają przyznanie dostępu do aplikacji
umożliwiającej wizualizację
Karty Dużej Rodziny od spełnienia wymogu podania numeru telefonu i adresu poczty
elektronicznej. Powód? Dane
te są niezbędne do założenia
konta i jego aktywacji umożliwiającej wizualizację Karty na
urządzeniu mobilnym. Ponadto dane te będą niezbędne do
odblokowania konta w przypadku zapomnienia hasła
przez użytkownika.
Kolejną wprowadzoną zmianą jest rozszerzenie kręgu
uprawnionych do Karty.
Nowelizacja dotychczasowych przepisów sprawiła, że
uprawnienie do Karty Dużej
Rodziny zyskają wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek
posiadali na utrzymaniu co

najmniej trójkę dzieci. To
rozwiązanie zacznie jednak
obowiązywać od początku
2019 roku.
Ostatnia zmiana dotyczy cudzoziemców. Od 1 stycznia
2018 roku, zostanie rozszerzony krąg cudzoziemców
posiadających prawo do Karty o cudzoziemców, którzy
mają zezwolenie na pobyt
czasowy udzielony w celu
połączenia z rodziną (pod
warunkiem spełnienia warunków określonych w ustawie o cudzoziemcach).
Wszystkich
mieszkańców
chcących uzyskać informacje na temat otrzymania
karty zapraszamy: na strony
internetowe: www.sztum.pl,
www.mgopssztum.pl, www.
rodzina.gov.pl; do kontaktu
telefonicznego: 55 640 63 51,
55 640 34 30, 55 640 63 95,
osobiście: Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy, ul. Mickiewicza, pokoje nr: 2, 3, 13.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/najmu w drodze
bezprzetargowej na czas nieokreślony (regulacja na
rzecz dotychczasowych Dzierżawców/Najemców) na
podstawie Uchwały nr XLI.332/2017 Rady Miejskiej
w Sztumie z dnia 30.11.2017 roku.
Część działki nr 10/32 i działka nr 10/3 obr. I m. Sztum, część
działki nr 118 obr. III m. Sztum oraz część działki nr 58/2 obr.
IV m. Sztum.
Wykaz został umieszczony na tablicy informacyjnej na II
piętrze w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej www.
sztum.pl zakładka ogłoszenia i wykazy.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można
uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 41. Osoba do kontaktu: Justyna Jaśtak, tel. (55) 640-63-72.
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U nas zapłacisz kartą lub telefonem bez prowizji
Nie tylko w sklepie, restauracji, czy na stacji benzynowej, ale także w naszym
Urzędzie Miasta i Gminy
można dokonywać płatności przy użyciu kart
płatniczych lub telefonu.
Miasto i Gmina uczestniczy w programie upowszechniania
płatności
bezgotówkowych w administracji publicznej, który jest realizowany przez

Ministerstwo Rozwoju we
współpracy z Krajową Izbą
Rozliczeniową S.A.
W Urzędzie zostały
uruchomione dwa terminale płatnicze: w punkcie
Informacja oraz Urzędzie
Stanu Cywilnego. Można w nich dokonywać
płatności kartą płatniczą
w technologii tradycyjnej
(stykowej) oraz zbliżeniowej. Akceptowane są płat-

ności z wykorzystaniem
kart płatniczych VISA,
MasterCard oraz płatności
mobilne BLIK.
Klienci urzędu, dokonujący płatności bezgotówkowych kartą lub telefonem nie ponoszą opłat
(prowizji) za dokonanie
transakcji. Zachęcamy do
korzystania z tej formy
płatności.

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!
Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki
któremu można załatwić
sprawy urzędowe bez
wychodzenia z domu,
online w serwisach administracji publicznej.
Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to
zrobić przedsiębiorcy.
Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy - płatnicy VAT, zatrudniający do
10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln
euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe
działalności gospodarcze)
- najpóźniej do 26 lutego
2018 r. po raz pierwszy
muszą wysłać do systemu
Ministerstwa
Finansów
Jednolity Plik Kontrolny
(JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.
Z Profilem Zaufanym
na pewno Ci się uda.
JPK_VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy
za dany okres. Przesyła
się go wyłącznie w wersji
elektronicznej. Dane pobierane są bezpośrednio
z systemów finansowo
-księgowych przedsiębior-

stwa. JPK posiada określony układ i format (schemat
xml), który ułatwia jego
przetwarzanie.
Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego
potrzebny jest certyfikat
kwalifikowany lub Profil
Zaufany (eGO). JPK trzeba
też uwierzytelnić.
Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie chcą mieć problemów z przesłaniem
JPK_VAT, już dziś powinni
bezpłatnie założyć Profil
Zaufany. To proste!

Załóż Profil Zaufany
już dziś!

Jeżeli przedsiębiorcy
już teraz założą Profil Zaufany będą dobrze przygotowani do wysyłki
pierwszego
JPK_VAT.
Profil Zaufany da im gwarancję łatwego, szybkiego
i bezpiecznego wysłania
pliku JPK_VAT.
Jak to zrobić?
Profil Zaufany można
założyć na dwa sposoby:
Przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
W tej opcji Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w pełni online,
24h/7 dni w tygodniu. Wa-

runek? Posiadanie konta
w tych bankach: PKO Bank
Polski SA, Bank Zachodni
WBK, Bank Pekao, mBank,
ING Bank Śląski, Millennium Bank lub konto na
platformie Envelo.
Za pomocą konta bankowego szybko i bezpiecznie można założyć
i potwierdzić Profil Zaufany. Chodzi o to, że dane
w banku są wiarygodne
(zostały uwierzytelnione
podczas zakładania konta). Dlatego każdy - w tym
przedsiębiorca - kto zdecyduje się na ten sposób
założenia Profilu Zaufanego, nie musi już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.
Krok 1: Wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego w systemie bankowości elektronicznej.
Krok 2: Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na
adres mailowy otrzymasz
potwierdzenie założenia
Profilu Zaufanego.
Przez internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym
Krok 1: Wejdź na stronę
www.pz.gov.pl.
Krok 2: Wybierz możli-

wość założenia Profilu
Zaufanego z potwierdzeniem w Punkcie Potwierdzającym.
Krok 3: Wypełnij w internecie wniosek o założenie
Profilu Zaufanego
Krok 4: Po założeniu Profilu w internecie należy odwiedzić Punkt Potwierdzający. Jest na to 14 dni od
złożenia wniosku. Na stronie www.pz.gov sprawdź,
gdzie znajduje się najbliższy Punkt Potwierdzający.
Do czego jeszcze
przydaje się Profil Zaufany?
Dzięki Profilowi Zaufanemu można m.in.:
składać i sprawdzać dokumenty
rozliczeniowe
w ZUS i US; złożyć wniosek o rejestrację działalności
gospodarczej;
zgłosić utratę dokumentu tożsamości; wystąpić
o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego;
załatwić sprawy urzędowe
dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny,
Świadczenie o Funduszu
Alimentacyjnym; uzyskać
odpis aktu stanu cywilnego, itd.Więcej informacji
na stronie www.pz.gov.pl

13

14

WWW.SZTUM.PL • GRUDZIEŃ 2017

Nagrody Burmistrza dla zawodników, trenerów i działaczy
Julia Ewertowska, Oliwia
Majewska, Konrad Drałus, Kamil Jesionkowski,
Ryszard Mazerski, Bartosz
Mazerski i Michał Hadrysiak
zostali uhonorowani nagrodami Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum za ubiegłoroczne osiągnięcia sportowe. Burmistrz Leszek Tabor
oraz przewodniczący Rady
Miejskiej Czesław Oleksiak
wręczyli je podczas grudniowej sesji.
Nagradzani są nie tylko zawodnicy za znaczące
osiągnięcia w rywalizacji na
szczeblu krajowym/międzynarodowym, ale także trenerzy i działacze sportowi.
Ryszard Mazerski to od
prawie pół wieku sportowy
człowiek-instytucja.
Prezesa LKS Zantyr Sztum
doceniono za szczególne
zaangażowanie,
podnoszenie poziomu oraz popularyzację lekkiej atletyki,
przedsięwzięcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym
oraz promowanie Miasta
i Gminy Sztum w kraju i zagranicą. Z jego nazwiskiem
wiąże się Międzynarodowy
Sztumski Bieg Solidarno-

Laureaci sportowych nagród Burmistrza Miasta i Gminy Sztum za 2017 rok.

ści oraz Grand Prix Sztumu
w Biegach Przełajowych,
które na stałe wpisały się
w kalendarz wydarzeń
o wymiarze wojewódzkim
i krajowym. Mimo to stawia
przed sobą nowe wyzwania: z powodzeniem organizował takie imprezy jak:
Sztumski Bieg Świętojański
czy Sylwestrowy Bieg Wieczorny o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum.
Bartosz Mazerski, zawodnik i trener LKS Zantyr
Sztum, to m.in. ubiegło-

roczny mistrz Polski w kategorii masters podczas XXXV
Maratonu
Toruńskiego
i zwycięzca Baikal Ice Marathon na Syberii. Dzięki
temu dobrze promuje Miasto i Gminę Sztum. Jako
działacz i trener prowadzi
zajęcia lekkoatletyczne na
stadionie miejskim pod nazwą „Biegam bo lubię”.
Konrad Drałus i Kamil
Jesionkowski - reprezentanci Klubu Sportowego
Victoria za zdobycie brązowych medali w kategorii

C-2 junior podczas XXXIII
Międzynarodowych Długodystansowych Mistrzostw
Polski w Augustowie.
Julia Ewertowska i Oliwia Majewska - zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokolik
zdobyły brązowe medale
w kategorii K-2 młodziczek
podczas XXXI Międzynarodowych Mistrzostw Polski
w Maratonie Kajakowym
w Gorzowie Wielkopolskim.

Stroje dla najmłodszych piłkarzy

Piłkarze drużyn dziecięcych, trenujący w klubach Olimpia Sztum oraz KS Czernin otrzymali ufundowane przez
samorząd stroje sportowe. 50 kompletów, składających się z koszulek, spodenek i getrów, oznaczonych herbem Miasta i Gminy Sztum oraz nazwą klubu, przekazał młodym futbolistom burmistrz Leszek Tabor podczas
zawodów i treningów sportowych.

Kronika miasta i gminy

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA DLA MIESZKAŃCÓW.
W Kino-Teatrze Powiśle odbyło się spotkanie noworoczne,
na które, jak co roku, burmistrz Leszek Tabor i przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak zaprosili m.in.
przedstawicieli świata biznesu, kultury, oświaty, sportu,
lokalnych liderów, polityków i samorządowców. Było ono
okazją do podsumowania i zarazem podziękowania za
wspólną pracę dla miasta i gminy w minionym roku oraz
nakreślenia najbliższych planów.
Przed wejściem na salę uczestnicy uroczystości otrzymali

okolicznościowe znaczki upamiętniające 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
- Sztumski samorząd, ja osobiście, także pragniemy, aby ta
piękna rocznica była u nas obchodzona wspólnotowo, razem - mówił w swoim wystąpieniu burmistrz Leszek Tabor.
- Planujemy oprócz wielu imprez uczcić tę rocznicę m. in.
zagospodarowaniem terenów przy nowym rondzie Powiśla na skwer Niepodległości.
- Dziękuję wszystkim, którzy pomogli i pomagają samorządowi w realizacji ambitnych zamierzeń - zakończył swoje
wystąpienie burmistrz Tabor. - Szczególnie dziękuję mieszkańcom; że włączacie się w te działania w różny sposób, że
interesujecie się tym, co samorząd robi, wyrażacie swoje
opinie, także krytyczne.
Niespodzianką towarzyszącą spotkaniu była projekcja filmu animowanego „Sztum na 602, czyli dzieci słowotwórcza
gra” wyreżyserowanego przez Hektora Weriosa. Kanwą scenariusza były wiersze nagrodzone w Rodzinnym Konkursie
Poetyckim, zorganizowanym przez SP nr 2 na 600-lecie
miasta. W części artystycznej w „Koncercie muzyki polskiej”
wystąpili: Paulina Cynkar oraz stypendyści burmistrza Sztumu - Kamil Jędrzejewski i Damian Bojanowski z zespołem
muzycznym.
Spotkanie zakończył toast noworoczny przewodniczącego
Rady Miejskiej Czesława Oleksiaka.
MIASTO WSPARŁO ROZBUDOWĘ ZAKŁADU KARNEGO.
Burmistrz Leszek Tabor oraz dyrektor Zakładu Karnego w
Sztumie płk Jan Morozowski podpisali akt notarialny przekazana działki, na której ma powstać hala produkcyjna w
ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”. - Ta
decyzja pozwoli na zatrudnienie tych skazanych, którzy z
uwagi na względy bezpieczeństwa nie mogą opuścić murów Zakładu Karnego. Będą oni mogli spłacać swoje zobowiązania wobec państwa, ale także zdobywać nawyki
pracy, których często do tej pory nie mieli - powiedział płk
Morozowski.
- Przekazując dwuhektarową działkę Zakładowi Karnemu
nawiązujemy do przeszłości. Ponad sto lat temu miasto
oddało działkę pod budowę więzienia. Życzę powodzenia
w realizacji rządowego programu. Zapewni pracę nie tylko
skazanym, ale także mieszkańcom Sztumu. Tak to od lat jest
- miasto pomaga Zakładowi Karnemu i odwrotnie - dodał
burmistrz.

28 785,97 ZŁ SIĘ MA!
Jak co roku sztumianie grali w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, bijąc przy tym kolejny rekord zbiórki. W ulicznej kweście wspierali młodych wolontariuszy m.in. burmistrz Leszek Tabor i Krzysztof Garbowski, zawodnik LKS
Zantyr. Tradycyjnie w Kino-Teatrze Powiśle „działo się”; już
na początku rozkręciły muzycznie publiczność dziewczęta
z mikołajskiego zespołu Euforia, a potem temperatura już
tylko rosła: przedszkolaki ze Słonecznej Górki, Dzwoneczka, Kubusia Puchatka, zespół taneczny w Piekła, Zespołu
Szkół w Czerninie i „dwójki”, grupy SCK, Agata Trafalska i zespół Czarne Kwiaty z Tczewa. Poza tym licytacje, kiermasze,
loterie, pokazy… I kolejny rekord zbiórki stał się faktem.

Karnawałowe zabawy w naszych sołectwach

W styczniu i pierwszej dekadzie lutego Sztumskie Centrum
Kultury zorganizowało w sołectwach 17 zabaw karnawałowych. Animatorzy z SCK zadbali,
aby nikt się nie nudził, a Mikołaj
z workiem prezentów zadbał o
resztę. Spójrzmy na zdjęcia bawiących się dzieci z Białej Góry,
Piekła, Gościszewa, Nowej Wsi,
Sztumskiej Wsi, Koniecwałdu,
Pietrzwałdu, Koślinki.

