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6 września rozpoczną się Dni
Ziemi Sztumskiej, obchodzone
na pamiątkę nadania praw
miejskich.

Zmodernizowano płytami yombo
oraz drogowymi 12 km dróg
na terenie niemal wszystkich
miejscowości gminy.

Klemens Preuhs był urzędnikiem
w sztumskim magistracie.
Po przegranym plebiscycie
wyprowadził się do Polski.

Drogi
gminne
Od początku roku trwały intensywne prace modernizacyjne gruntowych dróg gminnych. Ich efektem jest utwardzenie płytami yombo oraz drogowymi ponad 12 km na
terenie niemal wszystkich miejscowości naszej gminy.

Sołectwo Nowa Wieś. Zmodernizowano 1,2 km dróg.

Jednocześnie prace prowadziły dwie firmy wyłonione
w drodze przetargu nieograniczonego, w tym po raz
pierwszy jedna z nich to firma rodzima, bo z Gościszewa.
Prace wykonano w zakładanym terminie. Łączna wartość
robót to ponad 3 mln 584 tys. zł.
Utwardzony podjazd do OSP w Postolinie.

Sztumska Wieś - Zajezierze - 1,23 km utwardzonej drogi.

637 m bieżących utwardzonych dróg w Zajezierzu.

Czernin, ul. Sadowa (135 m bieżących).

INFORMATOR MIASTA I GMINY SZTUM. Wydawca: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39,
tel. 55 640 63 83, e-mail: biuletyn@sztum.pl.
Druk i łamanie: Wydawnictwo Precjoza, al. Wolności 48/11, 42-202 Częstochowa

Burmistrz Leszek Tabor:

Nie będzie
budowana spalarnia
Systematycznie informuję
o działaniach sztumskiego
samorządu na rzecz ochrony klimatu. Nasze wspólne
starania są dostrzegane
w kraju, dzieliłem się naszymi doświadczeniami na
międzynarodowych konferencjach, m.in. nie tak
dawno w Berlinie. W tym
też kontekście chciałbym
odpowiedzieć na pytania
i wątpliwości tych mieszkańców, którzy zapytają
mnie, czy prawdą jest, że na
terenie dawnego OMET-u,
przy Zakładzie Karnym,
będzie budowania spalarnia. Jak to ma się do tego,
że tak dbam o ochronę
klimatu?
Muszę zatem uspokoić
mieszkańców, że nie będzie budowana żadna spalarnia. Gmina wydała zgodę przedsiębiorcy, który
w tym miejscu prowadzi
działalność gospodarczą
na budowę kotłowni. Paliwem dla kotła będą drew-

niane ścinki, trociny, pozostałości po płytach wiórowych, fornir, czyli odpady
powstające przy produkcji
mebli, w tartakach, ale bez
substancji niebezpiecznych.
Opinie w tej sprawie wydały instytucje chroniące
klimat - Sanepid, Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Gdańsku
i Państwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie. Wszystkie były pozytywne, dlatego też gmina
wydała zgodę. Chcę też
podkreślić, że podobne kotłownie działają na terenie
naszej gminy i nie otrzymałem ani jednej skargi mieszkańców na ich działalność.
Obecnie na terenie przedsiębiorstwa budynki poddawane są głębokiej termomodernizacji, jest planowany montaż ogniw fotowoltaicznych, znajdują się tam
nowoczesne magazyny na
produkty sztumskich firm.

Jako burmistrz cieszę się,
że sprawy ochrony klimatu, stanu naszego środowiska coraz częściej stają się
przedmiotem zainteresowania mieszkańców. Jednak sama świadomość nie
wystarcza, muszą w ślad
za tym iść konkretne działania. Segregujmy śmieci, oszczędzajmy energię,

wodę, nie palmy w piecach
byle czym, ale też edukujmy tych, którzy łamią te
zasady.
Raz jeszcze pragnę Państwa uspokoić. Jeśli zostanie wybudowana wspomniana kotłownia, nie
będzie ona uciążliwa dla
mieszkańców.

Opinie - Sanepidu - Oddział Terenowy
w Malborku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Gdańsku i Państwowego
Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie
są dostępne na stronie Miasta i Gminy Sztum
(www.sztum.pl).
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Drugie życie biblioteki

Po modernizacji Kwadro zmieniło się w jeden z najładniejszych budynków w mieście.
Biblioteka Sztumskiego Centrum Kultury rozpoczyna
przenosiny do zmodernizowanego budynku Kwadro przy
ul. Nowowiejskiego.
- Przeprowadzka zacznie się po Dniach Ziemi Sztumskiej
- informuje Adam Karaś, dyrektor SCK. - Trudno dokładnie powiedzieć, ile ona potrwa. W Kwidzynie zajęło to trzy
miesiące. Zakładamy, że nasi czytelnicy będą mogli korzystać z biblioteki w listopadzie.
Nowe pomieszczenia oglądali radni podczas lipcowej sesji, której część wyjazdowa była poświęcona prowadzonym inwestycjom. Ci z nich, którzy znali Kwadro sprzed
lat, przyznali, że mają do czynienia z nowym obiektem, w
niczym nie przypominającym wewnątrz poprzedniego.
Nowa siedziba stwarza dużo większe możliwości dla działalności biblioteki. A ta już dawno wybiega poza wypożyczanie książek.
Co zatem nowego zaproponuje? Biblioteka ma dużą kolekcję płyt winylowych (ok. 700). Moda na czarne krążki

trwa, więc będzie możliwość posłuchania płyt, korzystając
ze słuchawek bezprzewodowych. Będzie większa gama
audiobooków.
- Planuję przenieść na Nowowiejskiego edukację kulturalną - mówi dyrektor Karaś. - Myślę o takich formach, jak
warsztaty i klubiki literackie ze stałymi zajęciami, a jeśli
poziom prac uczestników będzie dobry to także wydawnictwa. Także zajęcia teatralne, mini spektakle… Dorośli
mają swój prężny dyskusyjny klub książki, może uda się
także prowadzić taki dla dzieci. Dalej prowadzić będziemy
edukację muzyczną, z Salonem Bieleckiego, który ma już
swoją wierną publiczność. Będzie szersza biblioterapia,
nie tylko dla wychowanków ośrodka w Uśnicach, chcemy
prowadzić je dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. A dla seniorów zajęcia komputerowe, np. dotyczące
bezpiecznego internetu. Planujemy także warsztaty rękodzieła (szydełkowanie, robienie na drutach, itd.), integrujące różne pokolenia - kończy Adam Karaś.

Wnętrze Kwadro zostało radykalnie przebudowane.

Pomieszczenie działu dziecięcego biblioteki.
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Finansowa zachęta do segregowania śmieci
Prezydent Andrzej Duda 7 sierpnia
podpisał nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ma ona na celu - jak podkreślono
w komunikacie Kancelarii Prezydenta
-wyeliminowanie możliwości ryczałtowego rozliczania przedsiębiorcy
odbierającego odpady komunalne od
mieszkańców oraz zachęcenie do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Segreguj śmieci
Ustawa wprowadza widełki w opłatach
dla osób, które nie będą segregowały
śmieci. Zapłacą oni nie mniej niż dwukrotność, ale nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej. W pierwotnej wersji noweli, która trafiła do Sejmu była tylko
dwukrotność. Samorządy zwracały jednak uwagę, że taka różnica mogłaby być demotywująca, gdyż często obecnie taka
różnica jest większa. Zgodnie z ustawą, jeżeli właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać śmieci, to firmy odbierające odpady przyjmą je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomią o tym fakcie władze gminy.
Oprócz różnicy w cenie za odpady segregowane i niesegregowane, dodatkowym impulsem do segregacji odpadów mają być
rozwiązania dające samorządom możliwość obniżenia opłat śmieciowych dla mieszkańców, co ma być rekompensowane z
przychodów ze sprzedaży zebranych surowców wtórnych.
Nowela przewiduje również, że opłaty śmieciowe będą niższe dla tych mieszkańców, którzy mają przydomowe kompostowniki, czyli zagospodarowują sami część produkowanych przez siebie odpadów. Samorządy będą mogły jednak ich skontrolować. Jeżeli okaże się, że mimo deklaracji nie kompostują odpadów, stracą upust w opłacie śmieciowej.

Sklepy, domki letniskowe…
Nowe przepisy regulują również kwestię odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkanych (np. sklepy, galerie handlowe),
na których powstają odpady. Właściciele takich nieruchomości będą przystępowali do zorganizowanego przez gminę systemu odbioru odpadów komunalnych dobrowolnie. Przeciwko temu pomysłowi - w trakcie prac w parlamencie - protestowały
samorządy, według których takie rozwiązanie rozszczelni system. Obecnie właściciele nieruchomości niezamieszkanych,
gdzie powstają odpady komunalne, nie mogą sami wyłączyć się z systemu gminnego. Innego zdania byli za to przedsiębiorcy,
którzy podkreślali, że dzięki temu będą mogli wybrać bardziej konkurencyjną ofertę na odbiór odpadów.
Nowela ustala też stawki, jakie za śmieci będą płacić właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata będzie ryczałtowa i będzie nie wyższa niż 10 proc. przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem - za rok od nieruchomości (ok. 170 zł), na której znajduje
się domek letniskowy.

Zapłacisz za plastikowe torby
Nowe prawo zmienia też przepisy tzw. ustawy foliówkowej, wprowadzając odpłatność za wszystkie plastikowe torby, jakie
dostaniemy w sklepach poza tzw. zrywkami. Zmiana prawa to - jak przyznawał resort środowiska - efekt obchodzenia przepisów przez sieci handlowe, które wydawały klientom torby powyżej 50 mikrometrów, nieobjęte obecnie opłatą recyklingową
(20 gr. plus VAT). Do budżetu trafiło też znacznie mniej pieniędzy z opłat niż przewidywano, było to kilkadziesiąt milionów
złotych. Zgodnie z nowelą wszystkie foliówki będą objęte opłatą od 1 września br.

Niezwłocznie po groźne odpady
Nowelizacja ma przyczynić się także do niezwłocznego usuwania odpadów zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi przez właściwe organy ochrony środowiska. Właściciel takich odpadów będzie zobowiązany do zwrotu kosztów ich usunięcia. Z noweli
wynika, że inspekcja środowiska będzie mogła korzystać w takiej sytuacji ze wsparcia finansowego Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Nowym rozwiązaniem jest to, że gminy nie będą mogły - tak jak obecnie - ryczałtowo rozliczać się z firmami odbierającymi
śmieci. Po zmianie prawa gminy będą rozliczać się z firmami śmieciowymi, np. na podstawie masy odpadów, jakie zostały
przekazane do przetworzenia.
Nowe przepisy będą ponadto znosić obowiązek regionalizacji w zakresie zagospodarowania m.in. bioodpadów, zmieszanych
odpadów komunalnych, czy pozostałości z sortowania. Pozwoli to na przekazywanie takich odpadów do instalacji w całym
kraju.
Nowela zaostrza też kary za gospodarowanie odpadami niezgodne z przepisami.
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Fausto zagrany
w trzech językach

Festiwal tradycyjnie rozpoczyna przemarsz trup teatralnych ulicami miasta.

W lipcową sobotę sztumski rynek stał się sceną dla teatrów ulicznych.
W IX Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych wystąpiły: Teatr Łata z Poznania, Teatr Kulka i Teatr na Walizkach
z Wrocławia, Teatr Nikoli z Krakowa, Teatr 3,5 z Dzierzgonia, Mamadoo z Gdyni oraz dwie grupy zagraniczne - Teatr Unison z Moskwy oraz THÉÂTRE D’ÉPICURE z Canteleu (Francja). Swoje przedstawienie zaprezentowali także uczestnicy
kilkudniowych warsztatów, poprzedzających festiwal.
Imprezę najlepiej chyba ocenia publiczność, a ta dopisała. Byli nawet tacy, którzy obejrzeli wszystkie przedstawienia,
niektórzy fani przyszli na rynek zaopatrzeni w koce, by uchronić się od wieczornego chłodu.
Po raz pierwszy gościliśmy zespół z Francji - z Canteleu. Zaprezentował sztukę „Mój Boże, co za diabeł!”, autorstwa i w reżyserii Grażyny
Erhard, która także w niej wystąpiła.
- W naszej komedii głównym bohaterem jest Fausto Goetz, prawie
już stuletni pisarz, świeżo upieczony członek Akademii Francuskiej.
Wyczerpany po uroczystej ceremonii przyjęcia w poczet czterdziestu
„Nieśmiertelnych” zapada przy swoim biurku w sen. Pojawia mu się
wtedy Mefistofeles, który proponuje podpisać z nim pakt: powrót do
młodych lat w zamian za duszę, po którą przyjdzie za sto lat. Otóż
okazuje się, że Diabeł nie jest taki straszny, jak to się wydaje. W podziemnym królestwie władzę tak naprawdę sprawuje jego… jędzowata
małżonka.
Publiczność bardzo ciepło przyjęła przedstawienie, w którym partie
wygłaszane były po francusku, polsku i miejscami także po niemiecku. Warto dodać, że miało ono swoją premierę dzień wcześniej w
Elblągu. Oprócz Grażyny Erhard wystąpił jej mąż Michael i syn Sebastien.

Nie tylko najmłodsi widzowie bawili się
podczas „Morskich opowieści” teatru Łata.

- Jesteśmy rodzinną częścią THÉÂTRE D’ÉPICURE, założonego w
2007 roku i zarazem reprezentantami partnerskiego miasta Val de
Reuil - powiedziała widzom po spektaklu pani Grażyna, z pochodzenia Polka, absolwentka warszawskiej romanistyki, ceniona tłumaczka literatury polskiej na język francuski (m.in. Olgi Tokarczuk, Tadeusza Różewicza, Julii Hartwig).
Bardzo podobał jej się sztumski festiwal i nasze miasto, które z mężem zwiedziła następnego dnia. - Nie widziałam wszystkich spektakli, ale bardzo duże wrażenie zrobiły na nas dziewczyny z teatru ognia.
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Rodzinny teatr z Canteleu przyjechał
ze sztuką „Mój Boże, co za diabeł”.

5-7 lipca.
18 Międzynarodowy Zlot Miłośników
VW Garbusa & Co. w Sztumie

Paradzie „garbusów” towarzyszyło duże zainteresowanie mieszkańców.

Uczestnicy zlotu nie tylko się bawili, ale także zbierali pieniądze na leczenie Nikosia Myszki.

„Wielkie dzięki za super zlot. Można powiedzieć,
że czuć klimat zlotów lat 90.” - napisał internauta.
Tłoczno było przy stoisku Miasta i Gminy Sztum.
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Zapraszam na
urodziny naszego miasta
Centrum Kultury, przygotowując ofertę dla młodszych i starszych oraz dla
różnych upodobań muzycznych. Pierwszy dzień
można nazwać młodzieżowym. Wystąpi zespół
4Dreamers, o który prosiła kilka miesięcy grupa
sztumskich fanów. Poza
tym Festiwal Kolorów,
który przed rokiem zaproponował Dominik Płotka.
Oferta muzyczna będzie
ciekawa - Pudelsi i Feel.

Dni Ziemi Sztumskiej, obchodzone z okazji nadania miastu przywileju lokacyjnego przez wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego (23 września 1416) to radosne święto
mieszkańców i ich gości.
- Chciałbym serdecznie wszystkich zaprosić do Parku
Miejskiego na wspólne, trzydniowe świętowanie - mówi
burmistrz Sztumu Leszek Tabor. - Zgodnie z tradycją zaczniemy przemarszem ulicami Sztumu do amfiteatru,
gdzie oddamy młodym symboliczne klucze od bram miasta. O to, abyśmy dobrze się bawili zadbało Sztumskie

Drugi dzień to tradycyjny
urodzinowy tort, którym będziemy się dzielili przed magistratem. Potem przez miasto przejedzie kawalkada motocyklistów. Pokibicujmy im! W części koncertowej raper
Kękę i Anna Wyszkoni.
Niedziela to dzień obchodów dożynek miejsko-gminnych
i podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę. Emocji na
pewno dostarczy Turniej Wymiataczy, w którym reprezentacje sołectw będą ze sobą ostro rywalizowały.
Serdecznie zapraszam także na liczne imprezy towarzyszące - zawody wędkarskie, turnieje baśki, brydża, gier
planszowych, wernisaż malarstwa. Świętujmy razem.

ZAGRAJĄ NA SZTUMSKIEJ SCENIE
4Dreamers czyli Kuba, Max, Tomek i Mateusz - ulubieńcy nastoletnich fanów popu. Czwórka niezwykle zdolnych,
dojrzałych, pewnych siebie wokalistów. Śpiewają o przyjaźni, miłości i o tym, co spotyka ich każdego dnia. Poznali się
dzięki programowi „The Voice Kids”, gdzie połączyła ich przyjaźń oraz pasja do muzyki. Chłopcy założyli zespół i postawili wszystko na jedną kartę. To pierwszy tak rozpoznawalny boysband na polskim rynku muzycznym od czasu Just 5!

Püdelsi to niemal legendarny zespół grający alternatywnego rocka, założony w 1985 roku z inicjatywy Andrzeja „Pu-

dla” Bieniasza i Franza Dreadhuntera. W następnym roku zostali laureatami festiwalu w Jarocinie, po kolejnych dwóch
latach nagrali pierwszą płytę „Bela Pupa” z Korą Jackowską. Z grupą, która przechodziła różne koleje losu, był związany Maciej Maleńczuk i - krótko - Maciej Miecznikowski. Ostatnia ich płyta Püdelsi / Über Alles (2017).

Feel nie wymaga chyba specjalnego przedstawienia. Zespół założony został w maju 2005 roku przez Piotra Kupichę.
Wiele nagród (Telekamery, Super Jedynki, Bursztynowy Słowik, Słowik Publiczności) i hitów, w tym „Swoje szczęście
znam”, potwierdzają, że Feel jest ciągle jednym z najważniejszych zespołów pop-rockowych na krajowym rynku.

KęKę, właściwie Piotr Dominik Siara (rocznik 1983), znany również jako Kę, Kędzior, Kiki. Swoją karierę rapera

rozpoczął w radomskim podziemiu w 2001 roku. Od 2013 roku związany z wytwórnią Prosto, w której wydał krążki
„Takie rzeczy” (2013) oraz „Nowe rzeczy” (2015). Obie płyty okazały się ogromnym sukcesem sprzedażowym. Podobnie
„Trzecie rzeczy” (2016), nagrane już we własnej wytwórni.

Anna Wyszkoni świetnie znana na muzycznym rynku. W latach 1996–2010 występowała w zespole Łzy, z którym
śpiewała także w Sztumie. Potem rozpoczęła karierę solową. Wydała cztery albumy: „Pan i Pani” (2009), „Życie jest
w porządku” (2012), „Kolędy wielkie” (2015) oraz „Jestem tu nowa” (2017).
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Muzyczna podróż
z Andrzejem Szadejką
Już po raz dziesiąty w kościele św.
Anny w Sztumie odbył się koncert
organowy opatrzony przydomkiem
„plebiscytowy”. 28 lipca gościliśmy profesora Andrzeja Szadejkę
z Gdańska.
Przypomnijmy, że wszystko zaczęło
się w 2010 roku, kiedy to w 90 rocznicę plebiscytu na Warmii, Mazurach
i Powiślu i dla uczczenia patriotycznego koncertu Feliksa Nowowiejskiego w Sztumie (9 maja 1920),
w kościele św. Anny zagrali syn kompozytora Jan i jego wnuczka Bogna.
Odtąd corocznie w odpustową niedzielę występują znakomici organiści, których zaprasza Wacław Bielecki,
pielęgnujący pamięć o autorze „Roty” i
jego sztumskim epizodzie. Dlatego w
każdym z koncertów publiczność ma
okazję wysłuchać jego utworów.
Andrzej Szadejko dał prawie półtoragodzinny występ, ciekawie opowiadając o utworach i ich autorach.
Muzyczną podróż rozpoczął od słonecznej Italii (utwór anonimowego
autora z XVIII wieku), by przejść do
dwóch własnych kompozycji, wykorzystujących znane motywy muzyki
popularnej. Johann Georg Müthel to
z kolei przedstawiciel okresu „Burzy
i naporu”, poprzedzającej romantyzm. Potem Stanisław Moniuszko
i „Boga Rodzico” ze zbioru „Pieśni
Naszego Kościoła: z harmonią Stanisława Moniuszki: na organy ułożone

Andrzej Szadejko wydobył ze sztumskich organów to,
co tkwi w nich najlepszego.
i do grania przy Mszy czytanej przeznaczone”. Po z tego samego okresu
Wilhelm Friedrich Markull. Urodzony
w Rychlikach koło Elbląga, a związany
z Gdańskiem. Szadejko zaprezentował
go trzema utworami, widać ma do tego
kompozytora duży sentyment (nagrał
jego dzieła w serii płytowej Musica
Baltica). Wreszcie Feliks Nowowiejski
i „Toccata” z IX Symfonii organowej
f-moll op. 45 nr 9. Koncert zwieńczył
„Marsz pontyfikalny“ Domenico Bellando (1868-1922), a na bis zabrzmiał
Louis James Alfred Lefébure-Wély
(1817-1869) - „Communion”.

Piękny występ, repertuar profesora
Szadejki nieschlebiający popularnym
gustom, a przy okazji prezentujący
różne możliwości sztumskich organów elbląskiej firmy Witteck.
Za rok kolejny, szczególny koncert,
bo przypadający w 100 rocznicę plebiscytu. Jego dyrektor artystyczny
Wacław Bielecki już rozpoczął rozmowy z wykonawcami.
Dodać trzeba, że organizatorami koncertów jest sztumska parafia rzymskokatolicka p.w. św. Anny i Sztumskie Centrum Kultury.

Sztum jest FIT– zacznij ćwiczyć po wakacjach
Od września wracają bezpłatne zajęcia fitness dla mieszkańców miasta
i gminy Sztum prowadzone przez
Klub sportowy Active&Fit: we wtorki
godz. 16:30 w strefie fitness w Parku
Miejskim; w środy godz. 16:00 w strefie fitness przy Stadionie Miejskim;
w piątki o godz. 16:00 w strefie fitness
w Zajezierzu - Jaszczurowe Wzgórze.
Realizowane przedsięwzięcia dofinansowane są ze środków Miasta
i Gminy Sztum w ramach przyznanych dotacji.
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Ławnik to sędzia społeczny
Roman Markowski od 2004 roku jest nieprzerwanie
ławnikiem Sądu Okręgowego w Gdańsku.
Funkcję społecznego sędziego będzie pełnić do 31 grudnia tego roku, kiedy to skończy się kadencja ławników wybranych w 2015 roku. Nie mógł się ubiegać o wybór na
kolejne lata, bo ukończył 70 lat. A to jest górny limit wieku.
- W Niemczech nie ma takiego ograniczenia, decydujący
jest stan zdrowia, a orzeka to lekarz - mówi pan Roman.
Ze Sztumem związał się na stałe w 1987 roku, przenosząc się z Elbląga. Otrzymał mieszkanie spółdzielcze
w ramach tzw. puli wojewody elbląskiego dla pracowników niezbędnych dla potrzeb miasta. Pracował bowiem
w przedsiębiorstwie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Toruniu jako Kierownik Grupy Robót w Elblągu.
A w 1986 roku rozpoczęła się ważna dla Sztumu inwestycja - gazyfikacja miasta. Można więc śmiało powiedzieć,
że pan Roman należy do jej pionierów.
Jak zaczęła się kariera ławnika? - Zagadnienia prawne
interesowały mnie od dawna – mówi. - Kiedy w 2003 roku
Rada Miasta i Gminy Sztum ogłosiła nabór na ławników
zgłosiłem swoją kandydaturę. Byłem na rencie, szukałem
dla siebie nowego pola aktywności. Radni wybrali mnie
ławnikiem w Sądzie Okręgowym w Gdańsku i pozostaję
nim już 16 lat. Orzekałem w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych w Gdyni, a następnie od roku 2006 w II Wydziale Cywilnym Rodzinnym w Gdańsku.
Ławnik, o czym nie każdy chyba do końca wie, jest członkiem składu orzekającego, w czasie rozprawy sądowej
pracuje tak jak sędzia zawodowy. Jest zobowiązany zapoznać się z aktami przed rozprawą, zadaje pytania świadkom i stronom. Natomiast jedynie sędzia zawodowy może
przewodniczyć rozprawie. W czasie narady nad wyrokiem
ławnicy mają takie same prawa jak sędziowie zawodowi,
ich głos ma taką samą wartość jak sędziego zawodowego. Ławnicy mają wpływ na wydawane orzeczenia sądu,
wykorzystując i służąc swoim doświadczeniem życiowym
jak i zawodowym. Jesteśmy jego czynnikiem społecznym,
a udział obywateli w wymiarze sprawiedliwości gwarantuje konstytucja.
Roman Markowski, od dwóch kadencji, jest członkiem
Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w Gdańsku, pełni w
niej funkcję I zastępcy przewodniczącego. Do zadań rady
należy głównie podnoszenie poziomu pracy ławników i ich

reprezentowanie. Za swoją pracę sędziego społecznego
doczekał się wielu wyróżnień.
W czerwcu tego roku został odznaczony przez Ministra
Sprawiedliwości medalem Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości. - Chcę go dedykować sztumskim radnym,
którzy wybierali mnie ławnikiem, szczególnie zaś pamięci
Kazimierza Barańskiego.
Pan Roman, w 2018 roku został też uhonorowany przez
Pawła Adamowicza Medalem Prezydenta Miasta Gdańska.
Z perspektywy wielu lat spędzonych w sądzie ma wyrobione zdanie o wymiarze sprawiedliwości. - Nie dostrzegam
w działaniach sądu polityki, a tak można byłoby wnioskować po publikacjach w mediach. Jest to bardzo ciężka
praca. Nie znaczy to, że nie ma nic do poprawienia, bo
jest. Długie kolejki w sądach w oczekiwaniu na wyroki są
tym, co obywatelom najbardziej doskwiera. Wynikają one
z różnych powodów. Nie bez znaczenia ma coraz większy
wpływ spraw rozpoznawanych przez sądy, ich zawiłości,
ale również - i przede wszystkim - działania podejmowane przez strony postępowania procesowego.

Teleopieka i koperta życia
Od listopada 2014 roku Miasto i Gmina Sztum oferuje mieszkańcom usługę
teleopieki. Jest ona adresowana w szczególności do osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych. Obecnie korzysta z niej 10 osób.
Dodatkowo, w ramach projektu pn. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - rozwój usług
społecznych w gminie Sztum u 10 seniorów zainstalowano urządzenia II generacji w zakresie telemedycyny, tj. „guzik życia” z czujnikiem upadku.
Osoby korzystające z teleopieki, ale również inni zainteresowani seniorzy są
wyposażani także w tzw. „Kopertę życia”. Otrzymało ją ogółem 170 osób.
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Śladem człowieka z fotografii
Kiedy zbierałem materiały do książki o doktorze Feliksie
Morawskim i jego rodzinie, a tak naprawdę o ciągle mało
znanym i opisanym polskim życiu w Sztumie na przełomie XIX i XX wieku, Krystyna Osińska udostępniła mi ciekawe zdjęcia z rodzinnego archiwum. Jedno z nich dopiero teraz do nas przemówi.
Zwróciło najpierw moją uwagę, bo zostało wykonane
w sztumskim atelier Alb.[berta?] Kwandta, gdzieś przed
rokiem 1920, o czym świadczy napis „Prusy Zachodnie”.
Nie słyszałem dotąd o takim fotografie. Zapytałem panią
Krystynę, czy wie kogo przedstawia to zdjęcie. Zaprzeczyła. - Na pewno to nikt z mojej rodziny - usłyszałem wtedy.
- Zapewne dobry znajomy dziadków.
Od tamtej rozmowy minęło kilka lat, a ja niedawno ponownie natrafiwszy na tę fotografię, postanowiłem wszcząć historyczne postępowanie wyjaśniające, kogo ono
przedstawia. Z pomocą mogły przyjść dwie adnotacje na
odwrocie. Niby oczywiste, a jednak… Pierwsza ołówkiem
„Klemens ojciec Andzi, Marysi i Franka Hel”. I innym charakterem, zapewne późniejszy, dopisek piórem: „Prejs”.
Fotografia przedstawia zatem Klemensa „Prejsa”. Można się domyślać, że ktoś zapisał to nazwisko fonetycznie. Szukam, czy w otoczeniu rodziny Izydory i Bolesława
Osińskich ze Sztumskiego Pola (pani Krystyna jest ich
wnuczką) nie było kogoś takiego. Nikły ślad znajduję. „Gazeta Olsztyńska” z sierpnia 1923 roku zamieszcza relację
ze wspólnego spotkania członkiń Towarzystw św. Kingi
z powiatu sztumskiego. Obowiązki gospodyni pełniła właśnie Izydora Osińska. Sala przystrojona była kwieciem, na
stołach ciasto. Podano kawę. W części artystycznej, podczas której deklamowano polskie wiersze, wystąpiły m.in.
córeczki Osińskiej i „mała Preusówna”.
Zmierzamy chyba w dobrym kierunku… Mężczyzna z fotografii i jego rodzina musiała być zatem zaangażowana
w polską działalność narodową w Sztumie. Nie dowiemy
się chyba, czy dzielną deklamatorką była Andzia czy może
Marysia Preusówna (?). Cała adnotacja nadal pozostaje
niejasna. Skąd np. „Hel”? Skrót od Helena? Może…
Wreszcie udaje mi się ustalić, że nazwisko mężczyzny
z fotografii brzmi Preuhs. A zatem Klemens Preuhs. Był
urzędnikiem w sztumskim magistracie (skarbnikiem). Po
przegranym przez stronę polską plebiscycie wyprowadził
się z rodziną do Polski. Niezbyt daleko, zaraz za Wisłę, do
Gniewu, gdzie także pracował w magistracie. Po jakimś
czasie przeniósł się z rodziną do Tczewa.
Prof. Tadeusz Oracki w „Słowniku Warmii, Mazur i Powiśla
XIX i XX wieku (do 1945 roku)” (Warszawa 1983) zamieścił
biogram jego syna - Franciszka, urodzonego w 1907 roku
w Sztumie. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego
w Wejherowie pracował m.in. w szkole w Gniewie i okolicznych miejscowościach. W 1932 roku, podczas bytności
w inspektoracie szkolnym w Tczewie, los zetknął go z Augustynem Czoską, zatrudnionym w polskiej służbie celnej na terenie Wolnego Miasta Gdańska i organizatorem
polskiego szkolnictwa. To on zaproponował Franciszkowi, by uczył języka polskiego dzieci kolejarzy i celników
w pobliskim Szymankowie, znajdującym się w na terenie
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Wolnego Miasta. I tak się stało. Lekcje odbywały się w salce dworca kolejowego (kolej była pod polskim zarządem).
Podobne zajęcia prowadził Preuhs w Piekle.
Gdy w 1934 roku Macierz Szkolna w Gdańsku utworzyła
szkolę w Szymankowie, został jej kierownikiem. Jako aktywny działacz oświatowy, angażujący się w sprawy Związku Polaków w Niemczech, był solą w oku hitlerowców.
W lutym 1939 roku został aresztowany pod zarzutem bicia
uczniów. Pretekstem był donos jednego z mieszkańców
Szymankowa, niezadowolonego z faktu, że nie przyjęto
do pracy w szkole jako sprzątaczki jego córki. Franciszek
Preuhs został skazany na rok więzienia. Większość wyroku (od trzeciego dnia wojny) odbył w rodzinnym mieście
- w Sztumie. Po latach wspominał, że dzięki temu udało
mu się przeżyć. Uniknął losu kolejarzy i celników z Szymankowa, rozstrzelanych 1 września, a także Augustyna
Czoski i jego córki Edyty, jego następczyni w szkole, zgładzonych w Lasach Szpęgawskich.
W marcu 1940 roku odzyskał wolność i zdając sobie sprawę z tego co mu zagraża, wyjechał do Generalnej Guberni. W Krakowie mieszkała szwagierka i jego chora matka
(brat Paweł, który służył w II Pułku Lotniczym był w tym
czasie we Francji). Potem udał się do kuzyna mieszkającego w Iłży pod Starachowicami. Tam pracował w mleczarni, a także brał udział w tajnym nauczaniu.
Po zakończonej wojnie chorował. W 1946 roku wujek ściągnął go do Pucka. Tu poznał swoją żonę Helenę. Zamieszkali w Jastarni. On prowadził sklepik, ale wkrótce wrócił
do pracy nauczycielskiej. Najpierw w tutejszej szkole, potem, aż do emerytury (1973) był kierownikiem placówki
w pobliskiej Kuźnicy. Stąd też na starej fotografii jego ojca
Klemensa znalazła się adnotacja Hel…

Technologia wspiera edukację
Szkoły Podstawowe z terenu Miasta i Gminy w ramach projektu pn.:
„Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz
współpracując czyli trwała poprawa
jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i
Gminy Sztum”, sfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zostały wyposażone w profesjonalny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
W ramach projektu zakupiono m.in.:
nowoczesne laptopy, tablice interaktywne, projektory, szafy mobilne na
laptopy z funkcją ładowania, specjalistyczny sprzęt dla uczniów korzystających z terapii indywidualnej,
a także pomoce dla przyrodników
i matematyków.

Wykorzystanie otrzymanych technologii informacyjnych ma bezpośredni
wpływ na ciekawą realizację zajęć
projektowych. Dzięki nim zajęcia są
kreatywne, opierają się na różnych

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej przypomina!
Wniosek o wypłatę świadczenia „Dobry start”
można składać do 30 listopada 2019 r.
- wnioski złożone po tym terminie
nie zostaną rozpatrzone.
Aby otrzymać świadczenie 500+
na pierwsze dziecko z wyrównaniem
od lipca br. należy złożyć wniosek
do dnia 30 września 2019 r.

metodach badawczych oraz ekspe-rymentach. Dzieci lubią się uczyć,
a przede wszystkim czerpią z tego
radość i satysfakcję.

Zjazd uczniów Szkoły Podstawowej
w Czerninie
Dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice oraz
uczniowie Zespołu Szkół w Czerninie zawiadamiają,
że 16 listopada 2019 roku obchodzona będzie
30 ROCZNICA POWSTANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W CZERNINIE.
Jubileusz uczczony zostanie I ZJAZDEM ABSOLWENTÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNINIE.
Organizatorzy proszą o zgłaszanie udziału drogą
elektroniczną: sekretariat.zscz@mgzosztum.pl
(w e-mailu należy podać imię i nazwisko (panieńskie
u mężatek ) oraz rok urodzenia).
Czekają także na ciekawe zdjęcia z życia szkoły!
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Rowerem po zakątkach Ziemi Sztumskiej
W niedzielę 4 sierpnia odbył się kolejny rajd rowerowy po Ziemi Sztumskiej. Organizatorem cyklu jest Klub
Kolarski LIDER Sztum. Po raz kolejny świetnie wywiązał się ze swojego zadania, przygotowując imprezę
sportowo-rekreacyjną, gromadzącą
ponad 70 uczestników. Start do rajdu tradycyjnie nastąpił spod Urzędu Miasta i Gminy Sztum, a potem
27-kilometrowa mocno urozmaicona
trasa, która wiodła przez Koślinkę,
Dąbrówkę Malborką, Goraj do Koniecwałdu, gdzie czekał na wszystkich poczęstunek.
Już dzisiaj zapraszamy na kolejną
edycję, podsumowującą rajdu 15
września. Więcej szczegółów dotyczących tego wydarzenia pojawi się

na naszej stronie internetowej oraz
na profilach FB: Lider Sztum i Miasto
i Gmina Sztum.
Projekt „Cykl 3 rajdów rowerowych,
turystycznych upowszechniających

Nasz park
w Val de Reuil

wiedzę o Ziemi Sztumskiej skierowanych do mieszkańców miasta i gminy
Sztum” jest finansowany ze środków
Miasta i Gminy Sztum w ramach
przyznanej dotacji.

Zostań opiekunem prawnym
lub kuratorem
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów
prawnych i kuratorów dla osób całkowicie
bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.
Wymagania stawiane kandydatom: posiadanie obywatelstwa
polskiego; pełna zdolność do czynności prawnych; korzystanie
z pełni praw publicznych; stan zdrowia pozwalający na pełnienie
funkcji określonej w ogłoszeniu; niekaralność za przestępstwo
popełnione umyślnie; niepozbawienie władzy rodzicielskiej; nieposzlakowana opinia; znajomość tematyki związanej ze sprawowaniem kurateli; umiejętność poruszania się w obszarze instytucji wspierających.

Park we francuskim mieście
partnerskim Val de Reuil
nosi nazwę Sztum. Może
wypadałoby, żeby zrewanżować się
naszym przyjaciołom?
Czekamy na propozycje
Czytelników, co moglibyśmy
nazwać Val de Reuil?
E-mail: biuletyn@sztum.pl

Do najistotniejszych zadań opiekuna prawnego/kuratora należą: sprawowanie opieki/kurateli zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym; zarządzanie majątkiem podopiecznego - zgodnie z art. 155 § 1 Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm.); reprezentowanie interesów
podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami; sporządzanie sprawozdań do sądu
z wykonanych działań w terminach określonych przz sąd.
Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów
przyjmują pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sztumie,
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum,
Zespół ds. pierwszego kontaktu, pok. nr 1A,
tel. 055 640 55 63, e-mail: p.markowicz@mgopssztum.pl;
j.derbich@mgopssztum.pl.
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Zielone oblicza
naszego miasta

1

2

3
Sztum był przed laty określany miastem zieleni i… nadal nim pozostaje. Prowadzone w ciągu ostatnich kilku lat inwestycje drogowe w centrum wymusiły wycinkę starych, często spróchniałych drzew. Mogło przez to powstać wrażenie,
że beton i asfalt wyparły zieleń. Ale gdyby zrobić bilans - bo przecież prowadzono też nowe nasadzenia - to okazałoby się, że wypada on ciągle korzystnie.
W ostatnim czasie swoje zielone oblicza zmieniły ronda Pod Dębami (fot. 1)
oraz Na Przedzamczu (fot. 2). Jak ocenili internauci, dzięki nowe szacie poprawiła się widoczność, za zarazem bezpieczeństwo kierowców, a nowa, bardziej
„zdyscyplinowana” szata roślinna, cieszy oko.
Plac przed Urzędem Miasta i Gminy ozdobiły nie tylko kwietne donice. Rozstawiono tam na czas wakacyjnej kanikuły leżaki (fot. 3). To spowodowało, że
miejsce to przestało być kamiennym pustkowiem, a przyciąga pozytywną aurą.
Zmieniło się najbliższe otoczenie kapliczki na dawnym cmentarzu ofiar cholery
z XIX w.(fot. 4). W najbliższych miesiącach zostanie uporządkowana zieleń na
całym tym terenie.
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