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Wszystkim mieszkańcom Ziemi Sztumskiej
życzymy, aby Wielkanoc stała się źródłem
odradzającej wiary, nadziei i miłości.
Niech świąteczne przesłanie, jakim jest zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią zagości
w każdym domu wraz z atmosferą wzajemnego
szacunku, życzliwości, radości i pokoju.
I aby towarzyszyła wszystkim także po świętach - w naszych codziennych sprawach.
Leszek Tabor
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Czesław Oleksiak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie

Wysoka nota dla samorządu
Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego z Poznania poinformowała,
że Sztum uzyskał bardzo wysoką ocenę pre-ratingową. „Na 2792 jednostki samorządu terytorialnego w Polsce zaledwie 319 posiada ocenę równą lub wyższą od uzyskanej przez Państwa. Jest to dowodem, iż
w sposób odpowiedzialny i racjonalny zarządzacie Państwo środkami
publicznym, w pełni wypełniając mandat zaufania uzyskany od wyborców w wyborach samorządowych. Badanie pre-ratingowe wykonała na
zlecenie agencja INC Rating Sp. z o.o. z Poznania, podlegająca Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu, a której wysokie kwalifikacje zostały potwierdzone przez Europejski Nadzór
Bankowy w Londynie”.

Światła w lipcu
Do końca lipca na terenie gminy zostanie zmodernizowanych ponad 1600
punktów świetlnych. Oprócz wymiany
opraw na energooszczędne ledowe zamontowany zostanie także nowoczesny system sterowania oświetleniem.
Pozwoli to uniknąć sytuacji, że lampy
świeciły w jasny dzień, albo nie zapalały
się mimo zmierzchu.
Str. 5
Odrobiona lekcja
Sztum był inspiracją dla Ritterhude
do zintensyfikowania działań na rzecz
gospodarki niskoemisyjnej i ochrony powietrza. Warto pamiętać, że to
partnerska gmina w Niemczech służyła naszemu samorządowi za wzór,
z nią realizowaliśmy pierwsze programy z pieniędzy unijnych.
Str. 3
Basen i tężnia
Pomysł wybudowania krytego basenu
w Sztumie nie jest nowy i sięga połowy lat siedemdziesiątych. Mimo że
była wówczas gotowa dokumentacja
tej inwestycji, z przyczyn finansowych
trzeba było ją na długo odłożyć do lamusa. Teraz temat powraca wraz z inną
inicjatywą służącą zdrowiu i rekreacji powstaniem tężni.
Str. 7
Skwer Niepodległości
W części centralnej tarasu dolnego
zaprojektowano instalację rzeźbiarską z biało-czerwonych tafli szklanych
symbolizujących barwy narodowe Polski, z zarazem barwy Sztumu, będącą
w założeniu ideowym współczesnym
gestem przestrzennym upamiętniającym stulecie niepodległości.
Str. 15

Kronika miasta i gminy
WSPÓŁPRACA SZTUM – POLESSK
16 lutego w Urzędzie Mia- Transgranicznej Polska-Rosta i Gminy, gościli przed- sja 2014-2020. Miasto i Gmistawiciele Polesska, miasta na Sztum zamierza ubiegać
partnerskiego w Obwodzie się o pozyskanie środków na
Kaliningradzkim (Rosja) - renowację cmentarza ewanAleksey Museichuk - szef gelickiego z kaplicą i wieżą
administracji Polesskiego ciśnień, Polessk zabytkoweOkręgu Miejskiego oraz Ele- go parku w centrum miana Ivanowa - główny spe- sta. - Rozmowy były bardzo
cjalista ds. stosunków mię- konkretne. Udało nam się
dzynarodowych i turystyki. ustalić wspólne działania,
Spotkanie miało charakter wpisujące się w ideę współroboczy i dotyczyło przygo- pracy transgranicznej podtowania wspólnego wnio- sumował burmistrz Leszek
sku o dofinansowanie w ra- Tabor.
mach Programu Współpracy
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
Powojenna historia Ziemi Sztumskiej jest mocno związana
z działalnością podziemia niepodległościowego - żołnierzami V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej mjr. Zygmunta
Szendzielarza „Łupaszki”. 1 marca Delegacja Miasta i Gminy
Sztum złożyła wiązankę kwiatów pod Głazem Pamięci, upamiętniających Żołnierzy Wyklętych

SPRAWDŹ, NA CO IDĄ TWOJE PIENIĄDZE
Jeśli płacisz podatki w mieście i gminie Sztum to za
pomocą ciekawej aplikacji możesz sprawdzić, na
co są przeznaczane twoje
pieniądze. Wystarczy wejść
na stronę https://sztum.
nacoidamojepieniadze.pl,
wpisać swoje wynagrodzenie, a program wyliczy, jaka
suma z twoich podatków
za pośrednictwem budżetu
Miasta i Gminy Sztum trafia
na inwestycje, np. budowę
sali sportowej w Gościszewie czy remont ul. Młyńskiej, ile na utrzymanie dróg,
szkół, itp.
I tak, jeśli twoje wynagrodzenie brutto wynosi
ok. 2000 zł, to podatek, który trafia do budżetu gminy

wysoki ok. 42 złote. Z tego
9,30 złotych wydaje się na
oświatę i wychowanie, 8,60
zł na drogi, 5,20 zł na kulturę
i ochronę dziedzictwa narodowego.
Na stronie czytamy:
„Zostawiasz swój podatek
w Sztumie? Jesteśmy z Ciebie dumni. Twoje pieniądze
idą m.in. na budowę szkół,
placów zabaw, dróg czy
obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija. Pamiętaj: zamelduj się
w Sztumie lub poinformuj
Urząd Skarbowy o miejscu
swojego zamieszkania składając druk ZAP-3. Niech pieniądze z Twoich podatków
trafią tam, gdzie jesteś Ty!”

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

Dymią, dymią kominy
Gdy to dziś media biją
na alarm, Miasto i Gmina
Sztum od kilku lat stara się
o poprawę jakość powietrza, którym oddychamy.
Wspólnie z zaprzyjaźnioną gminą Ritterhude pod
agendą niemieckiej fundacji Adelphi Sztum realizuje
wspólny projekt finansowany z środków Niemieckiego
Ministerstwa
Środowiska
„Polsko-niemiecka współpraca w zakresie rozwoju
gospodarki niskoemisyjnej
w miastach”.
5 marca mieliśmy przyjemność gościć w magistracie przedstawiciela Ritterhude oraz Fundacji Adelphi na
warsztatach, rozmowach,
dyskusjach na temat ograniczania
niskiej
emisji
w miastach. Było to kolejne
spotkanie, niejako podsumowujące dotychczasowe
działania. Pomimo różnic
wynikających z możliwości
prawnych oraz finansowych
pomiędzy Polską a Niemcami uznano, że wspólny cel
- ograniczanie niskiej emisji
w miastach wymaga prowadzenia wspólnych działań,
po to, aby jakość powietrza,
którym oddychamy była jak
najlepsza.
Obszarem, na którym należy skoncentrować najwięcej działań w Sztumie jest
najstarsze osiedle domów
jednorodzinnych
wzdłuż
ulic: Kopernika, Kalksteina, Skłodowskiej-Curie,

Paderewskiego, Chopina
i Konopnickiej, czyli tzw.
„zydlungi”. Występuje tam
bardzo duże zróżnicowanie
używanych źródeł ciepła
oraz znaczne zadymienie
w okresie grzewczym. W ramach tego projektu Powiślańska Regionalna Agencja
Zarządzania Energią z Kwidzyna przeprowadziła ankietyzację wśród właścicieli
nieruchomości, dotyczącą
sposobu ogrzewania oraz
efektywności energetycznej. Po analizie wytypowanych zostanie 10 domów
do szczegółowego audytu
energetycznego.
Równolegle gmina prowadzi również swój, lokalny
program pod nazwą „Czyste

Smog
Dymgła, dymomgła – nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka
oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych: znacznego
zamglenia i bezwietrznej pogody.

Niska emisja - co to?
Niska emisja to emisja produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery ze źródeł emisji
(emiterów) znajdujących się na wysokości nie większej
niż 40 m. W naszych warunkach główną przyczyną jej
powstawania jest wykorzystywanie paliw stałych do
ogrzewania w kotłach o niskiej jakości.

Powietrze w Mieście i Gminie Sztum”. Podczas kilku
zrealizowanych do tej pory
edycji udało się zmodernizować 27 źródeł energii
cieplnej. Wartość wszystkich
proekologicznych działań,
mających na celu przede
wszystkim wyeliminowanie
starych i nieefektywnych
węglowych źródeł ciepła
wyniosła 334 899 zł, a kwota
pozyskanych i udzielonych
dotacji to 93 421 zł. W ramach programy wykonano
4 instalacje solarne, 13 instalacji gazowych, 7 nowoczesnych kotłów na bio-

masę, 1 pompę ciepła oraz
przyłączono dwie wspólnoty mieszkaniowe do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskanie dotacji na modernizację
węglowych źródeł ciepła
prosimy o kontakt: tel.
55-640-63-84, 55-640-6349 e-mail: michal.mroczkowski@sztum.pl, milosz.
gutjar@sztum.pl. Wnioski
przyjmowane do 30 kwietnia br. Więcej informacji
na stronie internetowej
www.sztum.pl w zakładce

Uczyć się od Sztumu
Zukunftsforum Energiewende jest największym
w Niemczech spotkaniem ekspertów zajmujących się
energią odnawialną, ochroną klimatu, efektywnością
energetyczną oraz elektromobilnością na poziomie
gmin i regionów.
Camille Serre i Lisa Schneider z Fundacji Adelphi dyskutowały z Ulrichem Müllerem, doradcą gminy Ritterhude, na temat kształtu transformacji energetycznej w Unii
Europejskiej oraz roli i potencjale partnerstw miast. Pomiędzy uczestnikami, pośród których obecni byli także
przedstawiciele gmin a moderatorkami i ekspertem wywiązała się gorąca dyskusja na temat doświadczeń oraz
różnych form współpracy bilateralnej miast.
Niektórzy uczestnicy byli zaskoczeni faktem, że
to Sztum, czyli polskie miasto partnerskie, zainspirowało Ritterhude do zintensyfikowania działań na
rzecz gospodarki niskoemisyjnej.
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Mieszkanie Plus na wynajem tanie jednak nie będzie
„Pierwotna koncepcja programu
Mieszkanie Plus okazuje się coraz
mniej realna” - poinformowała 7
marca strona mieszkanieplus.com.
- „Czynsze mieszkań na wynajem
od rządu mogą być równe lub tylko
niewiele niższe niż stawki na rynku
komercyjnym.
Deweloperzy wobec dobrej koniunktury na rynku nieruchomości nie
byli zainteresowani budową mieszkań dla rządu po niższych stawkach.
Z tego też powodu wiele inwestycji
jeszcze nie zostało rozpoczętych. Według braku możliwości budowy tanich
mieszkań na wynajem Rada Mieszkalnictwa podjęła decyzję o dopłatach
do czynszów, które mogą wynieść nawet do 30 %. (…)
Z powodu wzrost cen materiałów
budowlanych oraz niewystarczającej ilości pracowników budowlanych
rząd nie ma możliwości budowy tanich mieszkań oraz wynajmowania
lokali mieszkalnych poniżej stawek
rynkowych. Dlatego też czynsze mają
być wyższe, niż prognozowano, lecz
państwo zapowiada dopłaty. Będą
one dostępne dla najuboższych rodzin, wypłacane najprawdopodobniej
przez okres 10 lat, a ich wysokość będzie stopniowo zmniejszana.(…)
Podsumowując program Mieszkanie Plus nie będzie oferował ta-

Gmina Sztum posiada grunty (przy ul. Spokojnej i Gdańskiej) pod budowę bloków,
które mogłyby być wykorzystane w ramach programu rządowego.

nich mieszkań na wynajem, tylko
z czynszami zbliżonymi do komercyjnych, ale z możliwością otrzymania dopłaty od rządu. (…)”.
Miasto i Gmina Sztum od początku
było zainteresowane udziałem w Narodowym Programie Mieszkaniowym
Mieszkanie Plus. Zgłoszenie do BGK
Nieruchomości (spółki zajmującej się
rozwojem mieszkalnictwa) nastąpiło
już w październiku 2016 roku. Gmina
wskazała dwie działki (ulica Spokojna
i Gdańska), gdzie mógłby zostać zlokalizowane budynki mieszkalne. Miesiąc

później radni przyjęli uchwałę o woli
uczestnictwa w programie. W styczniu 2017 roku przyszła odpowiedź,
że Sztum nie został zakwalifikowany.
W czerwcu ubiegłego roku bardziej
obiecująca informacja, że jest możliwość podpisania listu intencyjnego.
Potrzebne dokumenty zostały przesłane do BGK Nieruchomości. W lutym
2018 roku, po wielu monitach, gmina
została poinformowana e-mailowo, że
BGK Nieruchomości są zainteresowane współpracą. Ale na konkrety trzeba
poczekać.

Rondo przestanie być rozlewiskiem
Wkrótce rozpocznie się przebudowa
kanalizacji deszczowej w centrum
miasta. Ma ona zlikwidować rozlewiska pojawiające po obfitych opadach obrębie ronda Pod Dębami.
9 marca zawarto umowę na realizację inwestycji w wybranym wykonawcą - spółką Alfa z Kwidzyna.
Modernizacja polegać będzie na
budowie kolektorów deszczowych
o większej przepustowości, umożliwiających odbiór wód opadowych
w trakcie trwania nawalnego deszczu

oraz budowie zbiornika retencyjnego.
Dzięki realizacji inwestycji przed podtopieniami lub ewentualnymi powodziami zabezpieczony zostanie obszar
zabudowy mieszkaniowej i usługowej
w centrum miasta, obejmujący teren
od ulicy Nowowiejskiego, przez Sienkiewicza, rondo Pod Dębami, część
ulicy Mickiewicza i Reja.
Wartość robót to prawie 2,5 mln zł,
z czego unijne dofinansowanie to ponad 1,7 mln zł. Prace budowlane potrwają do końca sierpnia 2018 r.

Inwestycja jest częścią projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie
z Miastem Malborkiem, który - podobnie jak projekt termomodernizacyjny
i wymiany oświetlenia ulicznego - jest
kolejnym przedsięwzięciem z pakietu
wynegocjowanego w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork - Sztum.
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100 lat Niepodległej. Teodor Donimirski (1805-1884)
W historii Ziemi Sztumskiej nie brakowało postaci, które trzeba głośno
przypomnieć przy okazji
100 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Jedną z nich jest Teodor Donimirski.
„Ni z tego, ni z owego, była
Polska na pierwszego”. Te
słowa legionowej piosenki
cytował żartobliwie marszałek Józef Piłsudski, kiedy
opowiadał o początkach
swojej służby krajowi w roli
Naczelnika Państwa. Czy jako
mieszkańcy Ziemi Sztumskiej powinniśmy mieć kompleksy faktu, że rok 1918 nie
oznaczał nadejścia polskiej
państwowości? W tym kontekście nie tylko warto, ale
i trzeba przypominać postacie zasłużone dla rozbudzania i utrwalania polskości
w naszym regionie.
BYĆ W RZYMIE I…
Stanisław Tarnowski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1881 roku odwiedził dawne Prusy Królewskie,
do 1772 roku będące po panowaniem polskim. Podróżował do Gdańska, Sopotu,
Pelplina, Fromborka, Elbląga i Malborka. Był gościem
Adama i Marii Sierakowskich
w Waplewie.
Tak pisał w swoim szkicu
podróżnym „Z wakacyj”:
„Będąc tu [na Ziemi Sztumskiej], a nie odwiedzić, wyszłoby na to samo, co być
w Rzymie i nie odwiedzić
Papieża. Wiele spraw tego
kraju, wiele czynników jego
postępu skupiało się w tym
domu od lat trzydziestu.”
Kogo ma Powiślu musiał Tarnowski odwiedzić,
bez kogo jego relacja
z naszej ziemi byłaby niepełna i ułomna? Chodziło
o Teodora Donimirskiego,
który oddawszy majątek
Buchwałd (Bukowo), osiadł
u schyłku życia w niedale-

Teodor Donimirski

kich Telkwicach. Był z pewnością najwybitniejszym
w całym XIX wieku przedstawicielem polskiego ziemiaństwa na naszym terenie, ale też i ważną postacią
Pomorza Nadwiślańskiego.
Jego ojciec Antoni był starostą malborskim. W młodości wychowany „prawie
po niemiecku”, jak pisano
w nekrologu opublikowanym w „Gazecie Toruńskiej”,
otwierał się stopniowo na
polskość. Kształcił się w Królewskim Liceum Hozjanum
w Braniewie, gdzie na trwale
zaprzyjaźnił się z Janem Nepomucenem Marwiczem,
późniejszym
biskupem
chełmińskim. Wspierał go
po latach materialnie, gdy
władze pruskie założyły na
niego kary za niepodporządkowywanie się antykatolickim ustawom.
CZŁOWIEK INSTYTUCJA
Studiował w Wrocławiu,
Bonn i Berlinie (dyplom
z prawa) i wzorem młodzieży z dobrych domów
podróżował po Europie,
nabywając doświadczeń.
W latach 1829-33 pracował
w sądownictwie i administracji w Kwidzynie, wówczas stolicy rejencji. W 1840
roku ożenił się z Zofią Ślaską,
córką wybitnego polskiego
działacza pomorskiego Mateusza, ziemianina z Trzebcza (Ziemia Chełmińska). To
był punkt zwrotny w życiu

Donimirskiego. Teść stał się
dla niego przykładem obywatela-Polaka. W 1848 roku
wspólnie z bratem Alkantarym, właścicielem Czernina,
założyli w Postolinie Ligę
Polską na powiat sztumski.
Teodor był jej reprezentantem we władzach centralnych. Ale przede wszystkim miał świadomość, że
trwanie przy polskości
jest możliwe, jeśli ma się zapewniony byt ekonomiczny
i dobre wykształcenie. Stąd
też pojawia się tam, gdzie
można temu się przysłużyć.
Czy to będzie Towarzystwo
Rolnicze w Postolinie, sejmiki gospodarcze w Toruniu,
Towarzystwo Pomocy Naukowej dla Prus Zachodnich w Chełmnie, Towarzystwo Moralnych Interesów.
A do tego współzałożyciel
polskiej „Gazety Toruńskiej”,
Banku Kredytowego Donimirski, Kalkstein, Łyskowski
i sp. w Toruniu, Toruńskiego
Towarzystwa Naukowego.
Obdzielić można zasługami
i tuzin innych. A z postawy
ojca wiele czerpali synowie:
Jan, który odziedziczył majątek ziemski w Buchwałdzie
i kontynuował pasje społecznikowskie, Edward, który
w młodości poszedł bić się
w powstaniu styczniowym,
a potem gospodarował w Łysomicach pod Toruniem. Antoni - prawnik, ekonomista,

dziennikarz, wieloletni poseł
do parlamentu niemieckiego
z ramienia ludności polskiej.
WSPOMNIJ PÓŹNY WNUKU
Długo można by snuć tę opowieść o zasługach i działalności Teodora Donimirskiego.
Zmarł w Telkwicach w 1884
roku, pochowany został przy
kościele parafialnym w Kalwie (gm. Stary Targ). Telegramy kondolencyjne do rodziny dotarły m.in. od posłów
z Wiednia i Berlina. Pogrzeb
zgromadził znane postaci
z całego Pomorza.
A czy pamięć o tym wybitnym Polaku z Powiśla
przetrwała? W okresie międzywojennym trafił do podręczników historii (np. K. Górki „Pomorze wczoraj i dziś”
- Lwów 1934). Toruń ma ulicę
Teodora Donimirskiego, jego
biogram znalazł się w pracy
zbiorowej „Wybitni ludzie
dawnego Torunia” (1982).
Gorzej z pamięcią u nas na
Powiślu… Na przykościelnym cmentarzu w Kalwie
ledwie można znaleźć nagrobek Donimirskiego, ale
nie ma on nic wspólnego
z oryginalnym. Okazały,
przetrwał dwie wojny, ale
został barbarzyńsko potraktowany, bo go skradziono.
A był jeszcze w 1967 roku.
Na odnalezionym po latach
miejscu pochówku krewni
położyli prowizoryczną płytę
z inskrypcją.

Dworek Donimirskich w Telkwicach. Stan z 2015 roku.

Biało-czerwona fontanna światła na skwerze Niepodległości

W części centralnej tarasu dolnego zaprojektowano instalację rzeźbiarską z biało-czerwonych tafli szklanych.

Architekt Leszek Witkowski na
otwartym spotkaniu z mieszkańcami przedstawił koncepcję zagospodarowania skweru przy zbiegu ulic
Mickiewicza i Baczyńskiego.
W ubiegłym roku burmistrz Leszek
Tabor wystąpił z inicjatywą, aby zagospodarować teren zielony w sąsiedztwie nowo powstającego ronda
Powiśla. Dawny skwer przy ul. Mickiewicza mocno zatracił swoje funkcje.
W związku z rocznicą 100-lecia odzyskania burmistrz zaproponował, by
nazwać go skwerem Niepodległości
i w tym duchu zrewitalizować.
Koncepcję tę przedstawił 1 marca

architekt Leszek Witkowski podczas
otwartego spotkania z mieszkańcami.
Teren zielony składa się obecnie
z dwóch części - tarasów dolnego
i górnego, do którego to prowadzą od
ulicy Mickiewicza strome schody. Architekt zaproponował wybranie ziemi
w formie leja z tarasu górnego i stworzenie wspólnej, dostępnej z jednego
poziomu przestrzeni skweru.
W części centralnej tarasu dolnego
zaprojektowano instalację rzeźbiarską z biało-czerwonych tafli szklanych
symbolizujących barwy narodowe
Polski, z zarazem barwy Sztumu, będącą w założeniu ideowym współczesnym gestem przestrzennym, upa-

miętniającym stulecie niepodległości
narodu polskiego, w tym mieszkańców Ziemi Sztumskiej. W sercu instalacji „fontanny światła” proponuje się
inskrypcję z sentencją marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.
W głębi założenia, w tzw. leju,
w otoczeniu zielonych i ukwieconych
skarp zaprojektowano, przeznaczoną między innymi do plenerowych
lekcji, część refleksyjną z „kamieniami historii”, upamiętniającymi ważne
daty w historii mieszkańców Sztumu
oraz Polaków. Dla całości założenia
zaprojektowano siedziska (ławki) oraz
oświetlenie parkowe.

W głębi wyżłobionego leja znajdzie się część refleksyjna z „kamieniami historii”.

