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Marszałek wesprze kino-teatr

Bardzo ważne znaczenie dla gminy miała wizyta Mieczysława Struka,
marszałka województwa pomorskiego, w budynku dawnego kina,
modernizowanego na nowoczesne centrum kulturalne z salą kinowo-teatralną.
To bardzo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, ale i bardzo kosztowna,
prowadzona - na razie - wyłącznie z własnych pieniędzy. Sztumski samorząd zabiega o jej dofinansowanie także ze środków Unii Europejskiej, które są w dyspozycji Zarządu Województwa Pomorskiego.
Marszałek Mieczysław Struk był pod dużym wrażeniem zakresu prowadzonej
inwestycji i wysokiej jakości prac wykończeniowych. Zadeklarował, że postara się
wesprzeć inwestycję środkami pochodzącymi z oszczędności, jakie powstaną po
zakończonych przetargach przy innych projektach w województwie.
Więcej str. 3

Wokół ACTA
Podczas lut owej sesji r adni jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie ACTA.
„W imieniu mieszkańców Miasta i Gminy
Sztum, a szczególnie tych aktywnie korzystających z lntemetu, apelujemy do władz
państwowych o upublicznienie wszystkich
dokumentów związanych z podpisaniem
międzynarodowego porozumienia ACTA.
Wnioskujemy o przeprowadzenia szerokich
i prawdziwych konsultacji społeczn ych nie
tylko ze środowiskami, instytucjami, korporacjami zabiegającymi o szczególną skomercjalizowaną ochronę wartości intelektualnych, ale także członkami i organizacjami
społeczeństw sieciowych.(…)
Należy bardzo poważnie potraktować
opinie wielu środowisk sieciowych, fachowców od lnternetu, naukowców, że wprowadzenie w życie porozumienia ACTA w dotychczasowej formie może omaczać wprowadzenie cenzury w sieci i takich ograniczeń prawnych i finansowych, które wykluczą z powodu materialnego ubóstwa ze
społeczności sieciowych, dostępu do cywilizacyjnych dóbr kultury całe grupy społeczne, a szczególnie młode pokolenie”.
Pełny tekst na stronie www.sztum.pl

Drugi egzemplarz

Taka inwestycja kulturalna może tylko cieszyć. Na zdjęciu burmistrz Leszek Tabor oprowadza
po obiekcie marszałka Mieczysława Struka i Leszka Sarnowskiego, radnego sejmiku.

Wielu mieszkańców gminy zauważyło,
że decyzje podatkowe doręczane są, m.in.,
dla każdego z współmałżonków, co wiąże
się ze zwiększonymi kosztami dla gminy.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum inf ormuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami decyzje doręcza się wszystkim właścicielom i współwłaścicielom nieruchomości.
W związku z tym np. decyzja dla współmałżonków zostanie doręczona dla k ażdego z osobna, co w praktyce oznacza, że
współmałżonek otrzymuje drugi egzemplarz tej samej decyzji.
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Z miasta i gminy
GOSPODARZ GMINY

Mieczysław Kłopotowski, dotychczasowy kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Spraw Obywatelskich, został gospodarzem gminy. To nowa funkcja w strukturze urzędu.
W administracji samorządowej pracuje od 1969 r oku. Karierę zawodową
rozpoczął w Gromadzkiej Radzie Narodowej Sztum P rzedzamcze. Przeszedł
prawie wszystkie szczeble urzędnicze.
Na ostatniej sesji R ady Miejskiej został uhonorowany medalem Zasłuż ony
dla Ziemi Sztumskiej.

SPOTKANIE NOWOROCZNE

- Nie był to rok specjalnie efektowny, ale na pewno ef ektywny i pracowity – tak
podsumował 2011 rok burmistrz Leszek Tabor podczas tradycyjnego spotkania w salach zamku. – Planując pracę samorządu nie nastawiam się na fajerwerki, ale rozwiązywanie konkretnych, ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć.
Burmistrz podzielił się też refleksją ogólniejszej natury. W działalności samorządowej ujawnia się podział „starzy” – „młodzi”. Nie wynika on z metrykalnego wieku,
ale ze sposobu myślenia.
Do wypowiedzi burmistrza nawiązali poseł Jerzy Kozdroń i radny sejmiku Leszek
Sarnowski.
W imieniu marszałka województwa życzenia dla sztumskiej społeczności przekazała Jolanta Leszczyńska. Okolicznościowy toast wzniósł Czesław Oleksiak, przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie, życząc sukcesów w wymiarze zawodowym i osobistym.

POSTOLIN

Ochotnicza Straż Pożarna wzbogaciła się o samochód ratowniczo-gaśniczy marki Jelcz. P ojazd wcześniej był użytkowany przez sztumską Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą. Gmina
przekazała Komendzie Powiatowej PSP 20 tys. zł na zakup nowego pojazdu, a jelcz trafił do Postolina. Zastąpił 40-letniego,
wysłużonego Magirusa. W uroczystości przekazania uczestniczyli, m.in., prezes Zarządu Gminnego ZOSP Leszek Tabor i komendant powiatowy PSP Jacek Serocki.
W ub. roku druhowie z Postolina wzywani byli do 16 pożarów i 35 miejscowych zagrożeń.

DOTACJA Z MINISTERSTWA

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wesprze
finansowo odnowienie dwóch świątyń w nasz ej gminie. Parafia w Czerninie p.w. św. Jadwigi otrzyma 250 tys. zł na remont konstrukcji więźb i pok ryć dachowych kościoła filialnego w Pietrzwałdzie (na zdjęciu), a sztumsk a parafia św. Anny
200 tys. na remont wieży i elewacji kościoła poewangelickiego na rynku.
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O przystani, kinie i strategii województwa
Sztum odwiedził M ieczysław Struk, marszałek województwa
pomorskiego.
Głównym punktem wizyty
było zapoznanie się z przebiegiem prac na przystani żeglarskiej w Białej Górze.
Jest to inwestycja realizowana przez powiat w ramach wojewódzkiego projektu „Pętli żuławskiej”, tj. budowy przystani i pomostów
cumowniczych na r zekach
i w przybrzeżnych portach
Zalewu Wiślanego.
Dla sztumskiej gminy bardzo ważne znaczenie miała obecność marszałk a w budynku dawnego kina, które
jest obecnie moder nizowane na no woczesne centrum
kulturalne z salą kinowo-teatralną. Ta oczekiwana przez
mieszkańców inwestycja, ale
i bardzo kosztowna, prowadzona - na razie - w yłącznie
z własnych pieniędzy. Sztumski samorząd zabiega o jej dofinansowanie także ze środków Unii E uropejskiej, które
są w dyspozycji Zarządu Województwa Pomorskiego. Projekt przeszedł pozytywnie
ocenę, ale znajduje się na li ście rezerwowej.
Marszałek
Mieczysław
Struk był pod duż ym wrażeniem zakresu inwestycji i wysokiej jakości prac wykończeniowych. Przyznał, że tak no -

woczesny obiekt k ulturalny
jest bardzo potrzebny w powiecie sztumskim, aby mieszkańcy także mieli dost ęp do
wysokiej jakości of erty kulturalnej. Zadeklarował także
- i to było dla nas w szystkich
najważniejsze - że postara się
wesprzeć inwestycję środkami z oszczędności, jakie powstaną po zakończ onych
przetargach przy innych projektach w województwie.
Gdyby tak się stało, to burmistrz Leszek Tabor zapowiedział, że pozyskana dotacja
unijna zostanie przez gminę przeznaczona na kolejne
gminne inwestycje.
Po rekonesansie w terenie marszałek S truk spotkał

się z samorządowcami w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego.
Kluczowym
punktem spotkania była dyskusja o przygotowanej przez
władze wojewódzkie „Strategii rozwoju województwa
pomorskiego na la ta 2014 –
2020”.
W imieniu samorządowców z powiatu burmistrz Leszek Tabor przedstawił propozycję uznania w tej strategii
powiatu sztumskiego za ob szar strategicznej interwencji, żeby zapewnić specjalne
środki z przyszłego unijnego
budżetu na popr awę warunków i jakości życia mieszkańców tej wschodniej części województwa.

Podczas wizyty marszałek M ieczysław Struk zaint eresował się
modernizacją kina.

Kiedy seans
filmowy?

Planujemy, że na począ tku kwietnia nastąpi pr zeprowadzka Sztumskiego Centrum Kultury z zamk u do
obiektu przy ul. Reja – inf ormuje dyr ektor Adam Karaś.
- Do gruntownie odnowionych, przebudowanych pomieszczeń przeniesie się na sza działalność. Mieszkańców
bardzo interesuje, kiedy zostanie otwarte kino. Od strony
technicznej wygląda to tak, że
zainstalowane jest okablowanie konieczne do pr ojekcji
w wersji analogowej i c yfrowej. Do końca lutego zostanie
przygotowana dokumentacja
przetargowa na w ykonanie
nowego nagłośnienia. Wcześniej w pr ojekcie modernizacji kina tego nie było.
15 marca dowiemy się, czy
możemy liczyć na w sparcie z
programu Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej, jeśli chodzi o
stworzenie kina cyfrowego.
Jeśli się teraz nie uda – to drugi nabór będzie jesienią.
Do czasu po zyskania
sprzętu pozwalającego na
projekcje w t echnice cyfrowej, kino będzie analogo we.
Z nowoczesnym nagłośnieniem, choć z dawnym projektorem.

Hala targowa w nowym wydaniu

Program rewitalizacji przyjęty przez Radę Miejską zakłada poprawę wizerunku miasta nie tylko na placu Wolności i ulicach
przyległych, ale także w fosie dawnego miasta lokalizacyjnego. Na jej terenie znajdują się m.in. obiekty handlowe.
W ramach planowanych
działań zakłada się takż e modernizację targowiska miejskiego wraz z halą targową. Na
ten cel gmina zamierza pozyskać środki z Unii Europejskiej.
Obecnie trwają prace nad
dokumentacją tego przedsięwzięcia. Zadanie trudne , ponieważ powierzchnia terenu pod tą in westycją jest bardzo ograniczona - w ciśnię-

ta między Jezioro Barlewickie
i ul. Kochanowskiego. Samorząd nie zadec ydował się na
zmianę lokalizacji targowiska,
gdyż ma już sw oją tradycję
i warto szanować przyzwyczajenia mieszkańców.
Modernizacja ma nie t ylko poprawić warunki dla kupców, handlowców, producentów i działkowców, ale takż e
dla kupujących mieszkańców

oraz przyczynić się do ożywienia tej dziedziny naszej lokalnej gospodarki.
Ze względu na stan t echniczny obecnej hali, a zatem
i bardzo wysokie koszty remontu, zdecydowano o rozbiórce obiektu.
Przyszłe targowisko będzie składać się z dwóch zadaszonych części: typowego
targowiska ze stołami i wy-

godnymi przejściami oraz hali z wydzielonymi dla kupców
funkcjonalnymi boksami.
Poprawią się nie t ylko estetyka i funkcjonalność, ale
także warunki sanitarne dla
sprzedających i kupujących.
Handlowcy z obecnego
targowiska zostaną zaproszeni do mag istratu, aby zapoznać się z proponowanymi
rozwiązaniami.
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Hejnaliści rozsławiają sztumską „Cyrankę”
Jubileusz 55-lecia obchodziło sztumskie Koło Łowieckie „Cyranka”.
Powstało ono w wyniku podziału innego koła - „Darz Bór”.

Zbiorowe zdjęcie myśliwych z „Cyranki” z okazji jubileuszu koła.
Obchody rozpoczęła msza św. w kościele św. Anny w intencji myśliwych, ich
rodzin oraz zmarłych kolegów. Koncelebrował ją ks . Andrzej Jażdżewski, także
należący do „Cyranki”.
Na rocznicę 55-lecia z ostały zaproszone władze samorządowe powiatu
i gmin, elbląskiego okręgu PZŁ, kół ło wieckich. Uroczystość była okazją do

przypomnienia dorobku „Cyranki”. Prezes Piotr Smoliński podkreślił, m.in., duże znaczenie organizowanego od 16 la t
wspólnie ze Sztumskim Centrum Kultury konkursu plastycznego dla dzie ci i młodzieży „Jak chronić i dokarmiać
zwierzynę w lasach i na polach”. Dumą
koła jest także zespół hejnalistów, który
zbiera laury na f estiwalach muzyki my-

śliwskiej. Wystąpił także na uroczystości
jubileuszowych koła.
Życzenia w imieniu mieszkańców
i sztumskich władz samorządowych złożył myśliwym burmistrz Leszek Tabor.
Wręczając zegar, życzył, aby odliczał kolejne udane lata.

Główna nagroda po raz drugi

Burmistrz Leszek Tabor spotkał się z gimnazjalistami z grupy „Młodzi kręcą” i ich opiekunami
- Ludmiłą i Rafałem Zdziennickimi, by pogratulować zwycięstwa w ogólnopolskim konkursie firmy Tesco.
Od 9 la t firma w ramach programu Tesco dla Szkół w spiera szkoły podstawowe i gimnazjalne w całej Polsce.
Ufundowane zostały pracownie komputerowe i multimedialne oraz sprzęt dydaktyczno–sportowy. Stawia także na
ekologię. Od 3 la t program uczy dzieci
i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, jak dbać o środowisko naturalne i aktywnie wspierać akcje proekologiczne.
Wspiera pasje i talenty uczniów, dlatego pomaga polsk im szkołom, dostar czając nowoczesne pracownie multimedialne. Dzięki nim lekcje stają się dla
uczniów o wiele bardziej ciekawe, a zadania domowe są chętniej r ozwiązywane.
Grupa filmowa „Młodzi kręcą” ze
sztumskiego gimnazjum po r az drugi
przystąpiła do konkursu. - W zeszłym roku otrzymaliśmy Grand Prix za film pt.
„Eko fanki”– nagrodą była wycieczka
do Londynu i nowoczesna tablica mul timedialna dla szkoły – mó wi Ludmi-

Grupa filmowa „Młodzi kręcą” z opiekunami w magistracie.
ła Zdziennicka. - W tym roku zrealizowaliśmy film konkursowy pt. „Recycling
Fan Club Band”, który pokazywał akcję
proekologiczną przeprowadzoną przez
członków ekipy filmowej.
Uczniowie nagrali w szkolnym studiu
muzycznym piosenkę „Ekorewolucja”
z wykorzystaniem instrumentów stworzonych z recyclingu, następnie zorgani-

zowali lekcję ekologiczną dotyczącą recyclingu dla przedszkolaków i gimnazjalistów, którą wzbogacili mini koncertem.
Film otrzymał Grand Prix, pokonując
ponad 300 pr ac ze szkół z całej Polski.
Nagroda to kolejna tablica multimedialna dla szkoły or az impreza ekologiczna
zorganizowana w gimnazjum przez firmę Tesco wiosną tego roku.
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Młodzi starzy i starzy młodzi

Od wielu lat realizujemy program modernizacji gminy Sztum. Dotyczy on nie tylko naszej infrastruktury, ale także sposobu
zaspokajania potrzeb społecznych, oświatowych, kulturalnych społeczności tak, aby była to lepsza gmina i lepsze życie
mieszkańców.
W związku z tym chciałbym
podzielić się z mieszkańcami
pewną refleksją, wynikającą
z diagnozy lokalnej, sztumskiej
rzeczywistości i demokracji. Realizacja programu modernizacji
wymaga podejmowania przez
samorząd wielu trudn ych decyzji. W sposób naturalny wywołują one wiele dyskusji i sporów. Niektórym posunięciom
przeciwnicy tych decyzji próbowali i próbują nadać sz czególny medialny charakter, aby
podważyć wiarygodność i rozsądek działania władz samo rządowych, za kt óre w sposób
szczególny odpowiadają wybrani przez mieszk ańców radni i burmistrz Komitetu Wyborczego „Razem dla Powiśla”.
Szczególnie takie działania
opozycji były widoczne pr zy
podejmowaniu decyzji, których celem była pomoc mło dym rodzicom w zapewnieniu
większej liczby miejsc w przedszkolach i poprawa warunków
opieki przedszkolnej. To także niezwykle ważna placówka edukacyjna przygotowująca do nauki w szkole. I dlatego
im więcej dzieci z tego korzysta, tym lepiej.
Wystarczy
przypomnieć,
jak opozycja próbowała młodych rodziców nastawić negatywnie do pr ywatyzacji przedszkola „Na Słonecznej G órce”.
Straszono, że będzie gor zej
i drożej. Okazało się, że decyzja
samorządu była bardzo rozsądna. Warunki pobytu maluchów
zmieniły się r adykalnie, polepszyła się oferta i zwiększyła liczba dzieci.
Bardzo ostry spór pr óbowano wywołać w związku z koniecznością likwidacji Szkoły
Podstawowej w Piekle. Urządzono nawet demonstrację
przed Urzędem, a sesję odwiedzili posłowie. Ze względu na
bardzo małą liczbę dzieci na uka w tej szkole odb ywała się
w klasach łączonych (nauczyciel prowadzi zajęcia jedno cześnie z dwoma klasami), co
u progu XXI wieku, kiedy wszy-

scy wiemy, że odpowiednie
wykształcenie młodych ludzi
jest ich szansą na pr zyszłość,
nie mogło b yć dłużej akceptowane. W imię właśnie popr awy jakości kształcenia i edukacji dzieci, ucznió w z Piekła dowozi się t eraz do lepiej w yposażonej i zorganizowanej szkoły w Czerninie.
Teraz próbuje się nasta wić negatywnie mieszkańców
do przeprowadzanej rewitalizacji centrum Sztumu, która
ma zmienić wiz erunek naszego miasta. K ażdy zdawał sobie sprawę, mieszkańcy byli
uprzedzeni, że prace budowlane w centrum spowodują wiele
codziennych uciążliwości, niedogodności, bo jest t o operacja na żywym sercu. Miasto żyje, mieszkańcy muszą w miarę normalnie funkcjonować,
a ekipy budowlane muszą r obić swoje.
Było oczywiste, że ze względu na zakres i miejsce ta inwestycja niosła ze sobą duże społeczne ryzyko. Warto je b yło jednak podjąć, bo taka okazja zrobienia tego za duże środki z Unii Europejskiej, już się nie
nadarzy.
Sposób myślenia, działania, podejścia do t ych wyzwań
i problemów, pozwoliły mi na
wyodrębnienie wśród lokalnych samorządowców i polityków dwóch stron tych sporów: „młodych” i „starych”. Tych
pierwszych – otwartych na nowe wyzwania, niebojących się
decyzji, myślących o przyszłości, biorących na siebie od powiedzialność za pr zyszłość
mieszkańców.
„Starych” - czyli tych, którzy
chcą, aby zostało po da wnemu, zamkniętych na wyzwania
przyszłości i wynikające z tego obowiązki samorządu. Próbujących wywołać negatywne
emocje i na nich budować swoją pozycję polityczną.
Największym paradoksem
tej sytuacji jest t o, ze podział
na „młodych” i „starych” nie
przebiega według wieku, po-

działów demograficznych, ale
mentalnych. Niestety, z dużą
przykrością i rozczarowaniem
stwierdzam, ze do g rupy „starych” należy także wielu mło dych wiekiem i stażem w samorządzie radnych i polityków
opozycji. Okazuje się, że mitem
jest twierdzenie – przynajmniej
w tym przypadku - ż e demograficzna młodość jest synonimem nowego, świeżego, przyszłościowego spojrzenia.
Drugim paradoksem jest to,
ze do upo wszechniania tego
myślenia po staremu wykorzystują najnowsze technologie,
np. Internet.
„Młodymi” mentalnie okazali się samor ządowcy o najdłuższym stażu, bardziej doświadczeni życiowo i zawodowo, do kt órych dołączyła grupa nowych radnych. Dzięki
nim można było podjąć w samorządzie wiele dec yzji, dzięki którym lepsze jest teraz życie
mieszkańców. Młodzi wiek iem
politycy z opozycji w wielu
przypadkach popierali te decyzje, dlatego tak mi trudno zro-

zumieć, dlaczego - w kilku wymienionych już spr awach zasadniczych - zabr akło im kon sekwencji i głosowali przeciw.
Gdyby taka postawa się utrwaliła, byłoby to z ewidentną
szkodą dla naszej społeczności.
Chyba wszyscy zdajemy sobie
sprawę, że rozwój może nastąpić tylko przez zmiany.
Dlatego zwracam się do
młodych wiekiem polityków
i radnych: nie myślcie po staremu w zasadniczych sprawach. Bądźcie bardziej innowacyjni, nie tylko technologicznie i marketingowo. Bądźcie
bardziej otwarci na pr zyszłość
i nie bójcie się zmian, bo idą
trudne czasy.
Rzeczywistość bardzo szybko się zmienia, poja wiają się
nowe wyzwania i problemy.
Nie powinniśmy tracić czasu na
jałowe spory. Szansą dla naszej
społeczności jest w yzwalanie
pozytywnej energii.

Przedsiębiorcy na stronie

Leszek Tabor

Z dniem 31 grudnia 2011 roku zakończyła się migracja wpisów z gmin do Centralnej Ewidencji I Działalności Gospodarczej (CEIDG). W niej znajdują się informacje o wszystkich przedsiębiorcach prowadzących działalność na terenie całego kraju.
Podstawowe dane o przedsiębiorcach są opublikowane na
stronie internetowej CEIDG i są jawne. Każdy bezpłatnie może
przez wyszukiwarkę znaleźć wybranego przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą.
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodar czą
w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Zostaje dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu
do poprawnego wniosku.
Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie
o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Numerem indentyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest
numer identyfikacji podatkowej (NIP).
W momencie założenia jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osob y fizycznej staje się nume rem firmy.
W związku tym danych wszystkich przedsiębiorców od
1 stycznia 2012 roku należy szukać na stronie internetowej
www.firma.gov.pl.
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Procent podatku jako Dar Serca

Środki finansowe z programu Urzędu Marszałkowskiego , na które oczekuje Dar Serca, nie wystarczą na uruchomienie
tak potrzebnego ośrodka rehabilitacji z opieką dzienną w Czerninie. Dlatego tak ważne są różne formy wsparcia, w tym
przekazywanie procenta należnego podatku.
W 2010 r. zapadła decyzja
o użyczeniu Darowi Serca nieruchomości po b yłym przedszkolu w Czerninie z przeznaczeniem na nowy ośrodek rehabilitacji.
- Tworząc taki, powiększymy obecną baz ę lokalową istniejącą pr zy Stowarzyszeniu, a to pozwoli nam na
osiągnięcie jeszcze wyższej
jakości świadczonych usług
- mówi Krystyna Szafrańska,
prezes Daru Serca. - Prace inwestycyjne
rozpoczęliśmy
w grudniu ub. roku, a zakończenie przewidujemy w październiku.
Stowarzyszenie wiele prac
wykona we własnym zakresie,
zatrudniając pr acowników
kierowanych przez P owiatowy Urząd Pracy w Sztumie
oraz przyjmując do pr ac gospodarczych i pomocniczych
osadzonych Zakładu Karnego w Sztumie, w ramach prac
charytatywnych.
Zasadniczą część inwestycji wykona firma wybrana w drodze konkursu ofert.
Stosujemy się do ustawy o zamówieniach publicznych, jednakże ustawa nie nar zuca
nam obowiązku przeprowadzenia przetargu na t e prace. Dążymy do tego, by firma

Zarząd Daru Serca na placu budowy.

budowlana rozpoczęła prace
w drugiej połowie marca.
Pani prezes przedstawia niektóre dotychczasowe
działania, związane z utworzeniem ośrodka rehabilitacji
w Czerninie.
- W marcu 2010 r . zawarliśmy umowę z Burmistrzem
Miasta i Gminy Sztum na użyczenie nieruchomości po
przedszkolu. W kwietniu ub.
roku otrzymaliśmy decyzję
na rozbudowę, przebudowę
i zmianę sposobu uż ytkowania budynku. Autorem projektu jest ar chitekt Leszek Witkowski, a kosztorys opracował Leszek Natora. W czerwcu przedstawiłam nasze pla ny inwestycyjne Krystynie
Dominiczak,
dyrektorowi
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przy Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
Zwróciliśmy się w listopadzie
do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z wnioskiem
o dofinansowanie inwestycji. Spotkaliśmy się z dyrektorem Zakładu Karnego w Sztumie Kazimierzem Zimą i jego zastępcą Michałem Niedbałą w sprawie kontynuacji
współpracy i pomocy przy
pracach inwestycyjnych Sto-

Autorem projektu ośrodka jest architekt Leszek Witkowski.

warzyszenia. Wizyta zaowocowała zawarciem umowy na
wykonanie prac społecznie
użytecznych przez osadzonych w tym Zakładzie. D odam, że wcześniej współpraca tak a miała miejsc e w latach 2005 – 2006 przy adaptacji i rozbudowie obecnej bazy
naszej organizacji przy ul. Reja 12.
Dzięki dobrej współpracy z grupą osadzonych rozpoczęte w grudniu prace rozbiórkowe w byłym przedszkolu przebiegają sprawnie. Józef
Abramowicz, kierownik robót
budowlanych, życzyłby sobie
takich pracowników na k ażdej budowie.
W lutym po raz drugi Stowarzyszenie Dar S erca wiz ytowali inspektorzy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim. Zapoznali się
z przebiegiem prac rozbiórkowych i dalszymi planami. Nasze starania zostały wysoko
ocenione, co będzie miało decydujący wpływ na uzyskanie
pozytywnej oceny R OPS naszego wniosku o dofinansowanie do in westycji . Dalsz e
decyzje zależeć będą od S ejmiku Województwa Pomorskiego.

Środki finansowe z programu Urzędu Marszałkowskiego, na kt óre oczekujemy, nie wystarczą do uruchomienia obiektu - kończ y prezes Szafrańska. - Licz ymy na
wsparcie społeczności lok alnej i innych osób, które mogą nas w esprzeć między innymi poprzez przekazywanie
procenta od poda tku. Liczymy również na dalsz e wsparcie władz samor ządowych,
gminnych , powiatowych oraz
innych instytucji.
Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy wpierają mor alnie i rzeczowo
nasze przedsięwzięcie.

Możesz wesprzeć

Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Przewlekle Chorym
„DAR SERCA” , 82-400 Sztum,
ul. Reja 12, tel. (55) 277 9234,
fax (55) 277 79 83, e -mail biuro@darsztum.pl, www.darsztum.pl.
NIP 579-17-67-283, RE GON 17043567, kon to bankowe nr 22 8309 0000 0001
5903 2000 0010, Or ganizacja
Pożytku Publicznego, nr KRS
0000127529
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Płynie woda w Nowej Wsi

Zakończyła się budowa 3,7-kilometrowej sieci wodociągowej w Nowej Wsi.
Projekt był realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach
działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW) na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie została podpisana 8 wr ześnia 2011 r.
Prace przy realizacji sieci wodociągowej przebiegły bardzo sprawnie. I nwestycja rozpoczęta w październiku ub. roku została zakończona 9 st ycznia 2012
roku. Plan zakładał termin do lipca 2012
roku, jednakże łagodna zima po zwoliła
znaczne na przyspieszenie robót. Łączna
długość wybudowanej sieci wodociągowej to ok. 3,7 km.

Aby urząd mógł wystąpić o zwrot
poniesionych kosztów inwestycyjnych,
mieszkańcy, którzy na etapie opr acowywania dokumentacji projektowej deklarowali się podłączyć do sieci, muszą w ykonać przyłącze do budynk u na własn y
koszt.

W celu uzyskania informacji dotyczących podłączeń można zwracać się do
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie lub Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, pok. 39.

Mniej za prąd

Pytanie do burmistrza

W sierpniu ub. roku burmistrzowie
i wójtowie 10 g min z powiatów kwidzyńskiego i sztumskiego zawarli porozumienie w sprawie wspólnego zakupu energii elektrycznej dla lok ali
i obiektów gminnych oraz oświetlenia
drogowego. Udzielili pełnomocnictwa
wójtowi gminy Kwidzyn do pr zeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
Uczestnicy porozumienia zawarli umowę z Pomorską Grupą Konsul tingową SA w Bydgoszczy na opr acowanie audytu par ametrów zakupu
energii elektrycznej oraz opracowanie dok umentacji na potr zeby przeprowadzenia przetargu dla wszystkich
uczestników porozumienia.
Do przetargu zgłosiła się jedna firma - ENERGA-OBRÓT SA z siedzibą
w Gdańsku, która spełniła w szystkie
wymogi wynikające z postępowania
przetargowego. Dlatego też 30 st ycznia br. zawarto umowy na zakup energii dla potrzeb lokali i obiektów gminnych oraz oświetlenia drogowego.
Umowy będą obowiązywać od 1 mar ca 2012 r. do 28 lutego 2014 r.
Wspólne działanie g min ma pr zynieść wymierne korzyści. Szacuje się ,
że rachunki będą niższe o ok. 30 proc.

Przyczyną tej sytuacji jest fakt, że właściciele działek międz y ul. Kochanowskiego, a Jeziorem Barlewickim usypali wał z ziemi wzdłuż drogi powiatowej
i w kierunku jeziora, tym samym zasypując rowy, którymi odprowadzono wody
opadowe do Jeziora Barlewickiego, zbierane z bardzo dużego obszaru. Z map historycznych (również niemieckich) wynika, że rowy te istniały od da wna i pełniły taką właśnie r olę. Niestety, w wyniku działań obecnych właścicieli gruntów,
stosunki wodne zostały całkowicie zakłócone.
Starostwo Powiatowe oraz gmina
wszczęły postępowanie administracyjne - k ażde według swoich kompetencji. W tym sporze, co z przykrością trzeba
stwierdzić, administracja jest - niest ety
- słabszą str oną. Aby uruchomiona pr ocedura prawna była skuteczna, wymaga
to pewnego czasu, a dolegliwości mieszkańcy odczuwają już teraz.
Właściciele działek zostali zobowiązani przez gminę do usunięcia nasypanych
wałów i udrożnienia rowu odprowadzającego wody do jezior a. Tej decyzji nie
wykonali, więc zgodnie z prawem gmi-

Pogoda sprzyjała inwestycji. Zakończono ją kilka miesięcy wcześniej niż zakładano.

Wielu mieszkańców pyta o przyczyny zalewania ul. Kochanowskiego
(niedaleko rybakówki), co zmusiło Starostwo Powiatowe do zamknięcia
drogi do Kępiny, Koślinki i Dąbrówki Malborskiej i zorganizowania objazdów.
na nałożyła na każdego współwłaściciela
5 tys. zł. grzywny. Jeżeli rów nie zostanie
udrożniony, to będą nak ładane kolejne
mandaty. Dopiero po wyczerpaniu całego przewidzianego prawem postępowania gmina będzie mogła w ejść na grunt
i wynajęta firma rów udrożni. Kosztami
zostaną obciążeni współwłaściciele.
Starostwo Powiatowe - opr ócz swojego postępowania w sprawie wałów złożyło także doniesienia do pr okuratury. Na publicznej dr odze powiatu powstało zagrożenie dla k ierowców i pieszych. W wyniku zalania i w konsekwencji silnych mrozów droga na pewno także
mocno ucierpiała. I zapewne skończy się
to pozwem sądowym wobec współwłaścicieli wspomnianych działek o odszkodowanie za kosztowny remont.
Pytania do burmistrza można nadsyłać także drogą elektroniczną: biuletyn@
sztum.pl
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„Ja, ty i alkohol” na scenie

W ubiegłym roku szkolnym zrodziła się w Gimnazjum nr 1 inicjatywa założenia grupy teatralnej, która będzie inspirowała oraz
promowała modę na życie wolne od uzależnień.
Zespół ten realizuje ogólnopolski
program profilaktyczny Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” (PaT). Opiekunem grupy jest M ałgorzata Szpalerska. Nauczycielka ukończyła specjalistyczne szkolenie eksper ckie, dotyczące
tworzenia grupy młodzieżowej PaT wraz
z produkcją i premierą spektaklu edukacyjno-profilaktycznego.
Sztumska grupa Pat obecnie sk ładająca się z 16 uczniów gimnazjum ma już
za sobą sw ój pierwszy występ. Pod koniec stycznia na sc enie szkolnej odb yła
się premiera spektaklu „Ja, ty i alkohol”,
w którym poruszony został ten wciąż nasilający się pr oblem także wśród przez
nieletnich. Aktorzy w bardzo sugestywny sposób pokazali, jak może zakończyć
się przygoda z alkoholem. Spektakl został ciepło przyjęty, a młodzi aktorzy już
deklarują chęć udziału w następnym
przedsięwzięciu.
Po obejrzeniu przedstawienia młodzież miała takż e okazję posłuchać za proszonego funkcjonariusza z Komendy
Powiatowej Policji w Sztumie. Dopowiedział to, co nie zostało pokazane w przestawieniu, czyli zobrazował inne mo żliwe skutki picia alkoholu oraz poinformo-

Aktorzy w bardzo sugestywny sposób pokazali, jak może zakończyć się przygoda
z alkoholem.
wał gimnazjalistów o możliwych konsekwencjach prawnych.
Przedsięwzięcie sztumskich gimnazjalistów otrzymało dofinansowanie

z Gminnej Komisji ds . Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Z pozyskanych środków zakupiono: kotary, światła
sceniczne oraz urządzenie do ef ektów
dźwiękowych.

Kocham Sztum…

„W tym dniu sz czególnym niech
świat się dowie jak przedszkolaki: te duże, małe i średniaki kochają Sztum ”. To
fragment laurki, jaką sztumskie przedszkolaki wręczyły burmistrzowi Sztumu.
Walentynki to szczególna okazja do
manifestowania uczuć. Zazwyczaj kieruje się je do osób , tym razem obiektem stało się takż e miasto. Taką akcję

przeprowadziło przed Urzędem Miasta
Sztumskie Centrum Kultury.
Uczestnicy Środowiskowego Domu
Samopomocy w Czerninie przygotowali serduszka z napisem „Kocham Sztum”.
To one wraz z balonikami z takim hasłem
i słodyczami były rozdawane pod magistratem.

Najżywiej swoją sympatię dla miasta
zamanifestowały przedszkolaki. Przybyły pod magistrat z okolicznościową laurką i serduszkiem, które wręczyły burmistrzowi L eszkowi Taborowi. Zaśpiewały
też okolicznościowe piosenki.
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Znani i zapomniani z ziemi sztumskiej

Najwybitniejszym Polakiem, żyjącym na Powiślu w XIX wieku, był Teodor Donimirski (1805-1884). Spoczął przy kościele
parafialnym w Kalwie, żegnany przez grono najzacniejszych obywateli Prus Zachodnich. Dziś zapomniany...
Ważnym ośrodkiem polskości na P owiślu było Waplewo, które wydobył z cienia swoją książką prof. Andrzej Bukowski w 1989 roku,
ale daleko bardziej zapomnianymi ośrodkami są nadal Telkwice i Buchwałd (Bukowo),
gdzie na począ tku XIX wiek u
osiadła rodzina Donimirskich.
O tym, kim był w świadomości współczesnych Teodor
Donimirski, nich świadczy następujący fakt. Latem 1881
roku stanął z gościną w waplewskim pałacu hrabia Stanisław Tarnowski (1837-1917),
jeden z najbardziej znanych
polityków galicyjskich, profesor literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tarnowski złożył wizytę Teodorowi Donimirskiemu w nieodległych Telkwicach. Bo – jak
napisał w swoim reportażu
Z Prus Królewskich: „będąc
tu, nie odwiedzić , wyszłoby
na to samo c o być w Rzymie
a nie widzieć P apieża. Wiele
spraw tego kraju, wiele cz ynników jego post ępu skupiało się w tym domu od lat trzydziestu”.
Czy trzeba na do wód powszechnego uznania cytować
coś więcej?
Autor Z Prus Królewskich
przedstawia ewolucję Teodora Donimirskiego. W młodości wychowany „prawie po
niemiecku”, otwierał się stopniowo na polskość. Tarnowski
upraszcza nieco sprawę, gdy
pisze, że stało się t o na sk utek donosu, iż w jednym z jego pokoi z ostał wymalowany biały orzeł. Choć był to „gołąb najniewinniejszy”, utracił
posadę dyrektora prowincjonalnego Zachodnio-Pruskiego Ziemstwa Kredytowego w Kwidzynie. Z pewnością to zdarzenie było punktem zwrotnym w jego działalności, ale tr zeba zaznaczyć
– co można także przeczytać
w nekrologu Donimirskiego,

opublikowanym w Gazecie
Toruńskiej – ż e był to trzeci
okres „pracy po odr odzeniu”.
Nastąpiło ono w cześniej niż
wspomniana dymisja, a duży
wpływ miały blisk ie kontakty z teściem, Mateuszem Ślaskim z Trzebcza, wybitnym
działaczem pomorskim. Drugą żoną Teodora (wcześniej
był żonaty z Hortensją Kalksteinówną) została Zofia Ślaska.

Polski ziemianin

Poświęcił się D onimirski
działalności organicznikowskiej, wychodząc z założenia, że „trzeba bronić posiadania ziemi (...) ekonomicz nymi pierwej niż polit ycznymi środkami”. Tarnowski wymienia inicjatywy, za którymi
stał, a lista była imponująca –
kółka rolnicze, sejmiki gospodarcze, bank w Toruniu, muzeum, Towarzystwo Naukowej Pomocy, Towarzystwo
Moralnych Interesów, Toruńskie Towarzystwo Naukowe.
Był współinicjatorem wydawania Gazety Toruńskiej, którą prowadził w pewnym okresie brat - A ntoni (tak jak t oruński bank), pot em c eniony dziennikarz pism warszawskich.
Majątek tej gałęzi D onimirskich odwiedzały znane
do dziś postacie. Jan Matejko,
Józef Ignacy Kraszewski, ks.
Florian Stablewski, poseł, potem prymas Polski. Syn Teodora – Jan t owarzyszył Henrykowi Sienkiewiczowi w jego
podróżach do Malborka i nad
morze…
Tarnowski daje nam opis
dworku w Telkwicach, który,
choć w stanie dość opłak anym, dotrwał do dziś.
Dom mały i skromny z małym ogrodem (...). Jest c oś
przejmującego i rozrzewniającego, coś patriarchalnego
i staropolskiego w tym domu,

bo choć dom sam nieda wno
postawiony, ludzie w nim mają prostotę i powagę w obyczaju, a serdeczność w obejściu taką, jak wyobrażamy sobie u polskiego ziemianina
przed wiekiem lub dwoma.
Spoczął przy kościele
w Kalwie, bo to parafia właściwa dla Telkwic. Nieodległy Buchwałd (Bukowo), drugi majątek Donimirskich, należał już
do Posilgi (Żuławki Sztumskiej) i dlatego tam spocz ywa druga część rodziny. A po
bukowskim dworku śladu nie
ma…

Skradziona płyta

Niewiele brakowało, aby
ta pomnikowa postać, jaką
był Teodor Donimirski, nie
miała po latach nagrobnej tablicy. Kilka lat temu miałem
przyjemność towarzyszyć dr.
Stanisławowi Donimirskiemu
i jego siostrzeńcowi, dr. Jackowi Szyrmerowi w podróży śladami k rewniaków po
ziemi sztumskiej. Zaczęliśmy
od Kalwy. Kiedy dotarliśmy
do grobu Teodora Donimirskiego, pan S tanisław zaczął
snuć opowieść. Kiedy w latach 70. ub. wieku przyjechał
z kuzynem Kazimierzem do
Kalwy, daremnie szukali grobu. Miejsce, gdzie b yć powi-

nien, wskazał im dopiero proboszcz. Miał tę informację od
Alfonsa Lemańskiego, kierownika muzeum w Kwidzynie,
niestrudzonego popularyzatora i badacza regionalnej historii.
Odnalazłem w swoim archiwum prasowy wycinek.
W połowie 1967 roku Lemański wydrukował w „Głosie Wybrzeża” artykuł „Kalwa – wieś
godna poznania”. Pisał m.in.,
że na pr zykościelnym cmentarzu „najwięcej zainteresowania budzi grobowiec sławnego rodaka ziemi sztum skiej Teodora Donimirskiego”. A więc wówczas jeszcze
można go b yło oglądać. Czy
nie jest par adoksem, że grobowiec przetrwał czasy pań stwowości niemieckiej na
tych ziemiach, a stał się przedmiotem grabieży rodaków?
Dobrze, że w tym miejscu
udało się poło żyć Kazimierzowi i Stanisławowi Donimirskim prowizoryczną tablicę
z inskrypcją. Obrosła mchem,
patyną starości i niewielu zapewne domyśli się, że zastępuje skradzioną...
A swoją drogą – w arto
mocno upomnieć się o przywrócenie w społecznej pamięci tej wielkiej postaci!
Janusz Ryszkowski
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Mogiła dzieci utraconych

Dzięki staraniom jednego z mieszkańców Sztumu, przychylności zarządcy cmentarza (PWiK) oraz wsparciu proboszcza parafii
św. Anny Sztumie stworzono na nekropolii w Zajezierzu specjalną mogiłę „Pamięci dzieci utraconych”.

Przeprowadzenie pochów-ku dziecka nienarodzonego
bywa niezwykle istotne z punktu widzenia radzenia sobie
z bólem po jego str acie i naturalnym sposobem odb ycia żałoby. Niestety, często zdarza
się, że rodzice martwo urodzonych dzieci napot ykają na licz ne przeszkody administracyjne
na drodze do z organizowania
uroczystości pogrzebowej (pokropku).
Decyzja, co będzie się dzia ło z ciałem dziecka, należy do
rodziców. Mogą pozostawić
je w szpitalu (w tym przypadku zrzekają się pr awa do r ejestracji dziecka w USC), lub zdecydować o odbiorze dziecka
i organizacji pochówku. Szpital w takiej sytuacji zobowiązany jest do w ystawienia tzw. pisemnego zgłoszenia urodzenia martwego dziecka oraz wydania Karty Zgonu (niezbędnej
do celów pochowania). Dokumenty te przysługują każdemu dziecku (medycznie płodowi, zarodkowi) bez względu
na czas zakończenia ciąży. Po-

nadto od dnia 14 paź dziernika
2011 r. obowiązuje nowelizacja
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Z 2011r. Nr
144, poz. 853), która ułatwia pochowanie dziecka martwo urodzonego bez względu na czas
trwania ciąży. Znosi bo wiem
ona wymóg rejestracji zgonu
w urzędzie stanu c ywilnego.
Dotychczas bez adnotacji USC
nie można było odprawić pogrzebu. Teraz wystarczy karta
zgonu ze szpitala.
W USC rodzina otrzymuje
skrócony akt ur odzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się
martwe. Aktu zgonu nie spo rządza się, ponieważ akt ur odzenia z odpowiednią adnotacją jest jednocz eśnie aktem
zgonu. W przypadku odmowy wystawienia w/w dokumentów przez szpital, argumentowanej np. obiektywnymi trudnościami z ustaleniem
płci dziecka, rodzicom przysługuje prawo jej w skazania. Jest
to tzw. „uprawdopodobnienie
płci” opierające się np . na od czuciach matki.

Ustawa wymienia wszystkie podmioty, które mają pr awo pochowania zwłok. Natomiast jeśli żaden z podmiotów
uprawnionych nie skor zysta
z tego prawa, powstaje obowiązek pochowania przez ośrodek pomocy społecznej. 23 lutego 2010 r . Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztumie podpisał z e Szpitalem Polskim w Sztumie porozumienie, którego przedmiotem
jest określenie zasad współpracy i współdziałania w zakresie
organizowania pochówku dzieci martwo urodzonych w sytuacji, gdy osoby uprawnione na
podstawie właściwych przepisów nie chcą z tego prawa skorzystać.
Zgodnie z ustawą z dnia
25 czerwca 1999 r . o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa matce przysługuje zasiłek macie rzyński oraz zasiłek pog rzebowy zgodnie z ogólnymi zasadami przyznawania zasiłków.
W opisywanej sytuacji, zasi łek pogrzebowy będzie pr zysługiwał z tytułu śmierci dziecka, jeśli było ono członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub
pobierającej rentę/emeryturę. Oznacza to, że wnioskującym o zasiłek pogrzebowy po-

winien być najbliższy krewny
dziecka, który jest objęty ubezpieczeniem rentowym bądź
jest emerytem rencistą, a jednocześnie poniósł koszt y pogrzebu (mogą t o więc b yć np.
dziadkowie, jeśli r odzice nie
pracują i nie podlegają z żadnego innego t ytułu ubezpieczeniu rentowemu).
W przypadku urodzenia
martwego dziecka lub zgonu
dziecka przed upływem 8 tygodni życia, osoba objęta ubez pieczeniem chorobowym ma
prawo do zasiłk u macierzyńskiego przez okres 8 tygodni
(56 dni) po por odzie, nie k rócej niż przez okres 7 dni od dnia
zgonu dziecka. W razie śmierci dziecka po upły wie 8 t ygodni życia, ubezpieczona zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 7 dni od
dnia zgonu dziecka.
Jeśli chodzi o pochówek to,
dzieci nienarodzone najczęściej chowane są do g robów
rodzinnych. Istnieje r ównież
możliwość pochowania dziecka w specjalnie do t ego przeznaczonej wspólnej mogile dla
dzieci nienarodzonych. Miejsce
takie zapewnia cmentarz na Zajezierzu, na kt órym stworzono
specjalną mogiłę „Pamięci dzieci utraconych”.

Kawa czy herbata
dla seniora
w Romie

działku do piątku w godz.
11– 18, z wyjątkiem sytuacji,
kiedy odbywać się będzie
w nich zorganizowana impreza (rezerwacja).
Seniorzy na podsta wie
dowodu osobistego otrzymają w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie (ul. Mickiewicza 39 - pokój nr 13) zapr oszenie – bon na k awę/herbatę do Romy.
Do końca ub. roku z zaproszeń na kawę/herbatę skorzystało 95 senior ów, w tym 30
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sztumie przypomina, iż trwa akcja
„Kawa dla seniora”.
Od tego roku projekt jest
realizowany dzięki Sylwii
Damps – właścicielk i restauracji Roma, ul. Mickiewicza 34
i pizerni Roma, ul. Galla Anonima 2. Oba lokale oferują seniorom kawę/herbatę za symboliczną złotówkę od ponie -
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O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje, że posiada do zagospodarowania z przeznaczeniem
na cele społeczne nieruchomość z budynk iem po byłej szkoły podstawowej w Piekle i zaprasza
zainteresowane podmioty prywatne, publiczne, organizacje pożytku publicznego, organizacje
i stowarzyszenia do składania swoich ofert.
Złożona oferta winna za wierać: nazwę i adr es oferenta
oraz: wypis z KRS i sta tut, propozycję zagospodarowania nieruchomości, a w sz czególności: wybrany cel społeczny z opi sem zasadności dokonanego wyboru; podanie źródeł finansowania wybranego sposobu zagospodarowania; terminu realizacji przedsięwzięcia; przedstawienie doświadczenia w prowadzeniu podobnego lub takiego samego przedsięwzięcia.
Opis i położenie nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem trzykondygnacyjnym w bardzo dobrym stanie technicznym, po byłej szkole podstawowej w miejscowości Piekło gmina Sztum, wyposażonym w instalację elektr yczną, wodną z w odociągu wiejskiego, kanalizacyjną do szam ba bezodpływowego, odgromową, telefoniczną, internetową,
alarmową, ogrzewania CO z własnej kotło wni z no wym piecem na miał węglowy. Budynek posiada zaplecze socjalne, kuchenne oraz noclegowe.
Powierzchnia użytkowa budynku: 520 m kw. z piwnicą i
kotłownią, zapleczem sanitarnym i kuchennym oraz salą gimnastyczną
Powierzchnia działki nr 358: 0,4985 ha zabudowana w/w
budynkiem oraz placem wokół budynku, ogrodzona siatką.

Numer księgi wieczystej: 14218 (dawny numer 22513)
Szczegółowe informacje na t emat nieruchomości mo żna
uzyskać osobiście w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku, w pokoju nr 42 lub 52
Urzędu Miasta i Gminy Sztum.
Nieruchomość można oglądać w t erminie uzgodnionym z
pracownikiem urzędu.
Na stronie www.sztum.pl - bip .sztum.pl w rubr yce ogłoszenia i wykazy zostały umieszczone zdjęcia budynku z przyległym terenem.
Ponadto informuję, że w celu pełniejszego zabezpieczenia socjalnego pr zedmiotowej nieruchomości Gmina Sztum
posiada lokal mieszkalny mieszczący się w budynku znajdującym się w bliskim sąsiedztwie tej nieruchomości.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie przystąpił do realizacji kolejnej,
tym razem dwuletniej, edycji projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społeczno –
zawodowej w gminie Sztum WCZORAJ DZIŚ JUTRO”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Grupą docelową będzie g rupa 26
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na terenie gminy Sztum, w wiek u aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych.
W lutym zostaną wybrane 3 rodziny,
które otrzymają wsparcie asystenta rodziny oraz 5 – 6 osób na k ursy zawodo-

we (oraz wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, badania specjali styczne). Pozostałe osoby będą rekrutowane w sierpniu/wrześniu 2012 r. oraz w
roku 2013.
Rekrutację przeprowadzać będą pracownicy socjalni, przy udziale koordynatora projektu systemowego. Będzie miała charakter wewnętrzny i zapewniający
jednakowy dostęp i mo żliwość wzięcia
udziału w projekcie obu płciom.

Po zebraniu ankiet rekrutacyjnych,
pracownicy MGOPS dokonają analiz y
danych poszczególnych osób, przeprowadzą również rozmowy indywidualne
z klientami pomocy społecznej. Ankiety,
będące diagnozą potrzeb potencjalnego
uczestnika projektu, posłużą jako dodatkowe źródło informacji o uczestniku.
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O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na spr zedaż
nieruchomości, wchodzącej w skład gminnego zasobu, przeznaczonej na cele mieszkaniowe.
Opis i położenie: nieruchomość zabudowana budynkiem
mieszkalnym
jednorodzinnym
w
zabudowie
bliźniaczej
i gospodarczym, położona w Sztumie przy ul. Chopina 35 B na działce
nr 39
Powierzchnia użytkowa budynku mieszk alnego: 72,59 m k w.
z piwnicą o pow. 11,68 m kw. Łączna pow. 84,27 m kw.
Powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego: 19,83 m kw.
Powierzchnia działki: 699 m kw.
Numer księgi wieczystej: GD2I/00005844/5
Przeznaczenie: Cel mieszkaniowy
Podstawa zbycia: Uchwała Nr VIII/58/2011
Cena wywoławcza: za budynek mieszk alny – 100 000,00, za
budynek gospodarczy - 3 300,00 zł, za działkę – 38 500,00. Razem
- 141 800,00 zł.
Cena sprzedaży zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust .
1 pkt. 2 i 10 oraz art. 29 ust . 5 usta wy z dnia 11 mar ca 2004 r oku
o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.)
Sposób zbycia: W drodze przetargu nieograniczonego
Warunki płatności: Cena ustalona w przetargu płatna przelewem na
konto Miasta i Gminy Sztum, BS Sztum nr: 74 8309 0000 0000 0042
2000 0020 przed zawarciem umowy notarialnej
Dodatkowe koszty: Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy
notarialnej, oraz koszty wpisów do księgi wieczystej
Termin i miejsce przeprowadzenia pierwszego przetargu:
14 października 2011 r. o godz. 1200 w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy
w Sztumie
Termin i miejsce przeprowadzenia drugiego przetargu:
14 grudnia 2011 r. o godz. 14 00 w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy
w Sztumie
Wadium w wysokości 10 pr oc. ceny wywoławczej za
nieruchomość: 14.180,00zł
Termin i sposób wniesienia wadium:
Wpłata wadium do dnia 27 marca 2012 roku na konto depozytowe
Miasta i Gminy Sztum w BS Sztum nr 19 8309 0000 0000 0042 2000
0040
Termin i miejsce przeprowadzenia trzeciego przetargu:
dnia 30 marca 2012 r . o godz. 12 00 w sali nr 33 Urzędu Miasta
i Gminy w Sztumie

W terminie 6 t ygodni, licząc od dnia w ywieszenia wykazu, do
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum nie wpłynęły wniosk i osób, którym
przysługiwałoby prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 oraz ust.4 ustawy
z dnia 21. 08. 1997 r oku o gospodarce nieruchomościami. Ponadto
Burmistrz Miasta i Gminy zapewnia, z e nie t oczy się post ępowanie
administracyjne ani sądo we kwestionujące prawidłowość nabycia
w/w nieruchomości przez Gminę Sztum.
Do przetargu mogą przystąpić osoby prawne i osoby fizyczne
posiadające obywatelstwo polskie lub osob y zagraniczne
(nieposiadające zadłużeń wobec gminy Sztum), które wpłacą wadium
w wysokości i w podanym terminie. Dowód wniesienia wadium
podlega przedłożeniu komisji pr zetargowej 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.
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 notarialnej, najpóźniej w ciągu
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku, gdy nab ywca nieruchomości nie pr zystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu i nie podpisze umowy, wpłac one wadium nie
podlega zwrotowi.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zastrzega sobie prawo odwołania
przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Informacje dotyczące przetargu - pok. 42 lub 52, tel. 640 6379 lub 640
6362.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum…

… przypomina o obowiązku uiszczenia opłat w terminie do 31 marca br. bez oddzielnego wezwania:
• za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
• opłaty adiacenckiej z t ytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w w yniku podziału
nieruchomości,
• za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.
Opłaty za użytkowanie wieczyste należne są gminie na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (T. j. z 2010 r., Dz. U. nr 102, poz. 651 ze zm.).
Zmiana wysokości opłaty może nastąpić w przypadku zmiany wartości gruntu w formie aktualizacji
opłaty rocznej nie częściej niż raz na trzy lata ( art. 77 ww. ustawy).
W takim przypadku użytkownik wieczysty powinien do końca roku kalendarzowego otrzymać pismo
z wypowiedzeniem opłaty dotychczasowej z j ednoczesną propozycją nowej zaktualizowanej opłaty,
która będzie obowiązywała od przyszłego roku.
• Ponadto opłaty za dzierżawy gruntów pod ogrody, garaże i budynki gospodarcze, należy uiścić do
15 marca 2012 r. bez oddzielnego wezwania.
Wpłaty należy dokonać na konto Miasta i Gminy Sztum w BS Sztum
nr: 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020
Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Majątku, pod nw. numerami pokoi i telefonów:
pokój nr 41, tel. 55 640 63 24 – w sprawie opłaty adiacenckiej i za przekształcenia użytkowania
wieczystego w prawo własności,
pokój nr 42, tel. 55 640 63 62 - w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste,
pokój nr 42, tel. 55 640 63 72 – w sprawie opłat za dzierżawy gruntów na terenie gminy,
pokój nr 44, tel. 55 640 63 68 - w sprawie opłat za dzierżawy gruntów na terenie miasta.

Sztum, 16 lutego 2012 r.

Utylizacja azbestu
Burmistrz Miasta i G miny Sztum informuje, że do dnia 20 marca br. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, transportem oraz utylizacją azbestu oraz wyrobów
zawierających azbest.
Druki wniosków dostępne są do p obrania w Pun kcie Obsługi Interesantów
(parter – przy wejściu).
Wszelkie informacje można uzyskać
w pokoju nr 57 i 58, II p . Urzędu Miasta
i Gminy w Sztumie, bądź pod numerami
telefonów: 55-640-63-89 i 55-640-63-81.
Dofinansowanie to pochodzić będzie
ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i G ospodarki Wodnej, a jego wysokość uzależniona od pozyskanej kwoty.
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Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu
nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej
Podstawowe informacje o przedmiocie dzierżawy:
Miejscowość: Obręb Piekło, gm. Sztum. Nr działki - 168/3. Pow. działki -399 m kw. Opis nieruchomości - nieruchomość
przeznaczona na zagospodarowanie rolnicze. Sposób zagospodarowania - ogród przydomowy. Przeznaczenie - dzierżawa na okres
do trzech lat. Wartość miesięcznego czynszu dzierżawnego - 0,30 zł/m kw., lecz nie mniej niż 30 zł. Terminy wnoszenia opłat
czynszu dzierżawnego – do 15 marca każdego roku.
Miejscowość: Obręb Koślinka, gm. Sztum. Nr działki - 92. Pow. działki -0,71 ha. Opis nieruchomości - nieruchomość
przeznaczona na zagospodarowanie rolnicze. Sposób zagospodarowania – uprawy rolne. Przeznaczenie - dzierżawa na okres do
trzech lat. Wartość miesięcznego czynszu dzierżawnego – 1,42 q. Terminy wnoszenia opłat czynszu dzierżawnego – do 31 marca
i 30 września każdego roku.
Miejscowość: Obręb Biała Góra, gm. Sztum. Nr działki – 188/15. Pow. działki - 0,3259 ha. Opis nieruchomości - nieruchomość
przeznaczona na zagospodarowanie rolnicze. Sposób zagospodarowania – pastwisko, wybieg dla konia. Przeznaczenie - dzierżawa
na okres do trzech lat. Wartość miesięcznego czynszu dzierżawnego – 0,22 q. Terminy wnoszenia opłat czynszu dzierżawnego –
do 31 marca i 30 września każdego roku.
Miejscowość: Obręb Biała Góra, gm. Sztum. Nr działki – 15. Pow. działki – 54 m kw.. Opis nieruchomości - nieruchomość
przeznaczona na zagospodarowanie rolnicze. Sposób zagospodarowania – ogródek przydomowy. Przeznaczenie - dzierżawa na
okres do trzech lat. Wartość miesięcznego czynszu dzierżawnego – 0,30 zł/m kw., lecz nie mniej niż 30 zł. Terminy wnoszenia
opłat czynszu dzierżawnego – do 15 marca każdego roku.
Dzierżawca oprócz czynszu za dzierżawę opłacać będzie podatki i opłaty lokalne.
Wykaz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami podlega wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Sztum na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy - Urząd Miasta i Gminy Sztum, pokój nr 42, tel 55-640-63-72.

BU R M I ST R Z MIASTA I GMI NY S ZT UM

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie pomocy społecznej w 2012 r.
1.

2.

3.

4.
5.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych
prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osób
prawnych i j ednostek organizacyjnych działających na podstawie
przepisów o s tosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancji sumienia i wyznania,
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego.
Rodzaj zlecanego zadania publicznego:
2.1. zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych;
2.2. transport i przechowywanie żywności;
2.3. aktywizacja społeczna i integracja osób niewidomych;
2.4. integracja osób starszych i niepełnosprawnych.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na r ealizację
zadań w 2012 r.: 8.500,00 zł, t j.: na zadanie 2.1 - 5.000,00 zł, na
zadanie 2.2. - 1.500,00 zł, na zadanie 2.3. – 1.000,00 zł, na zadanie
2.4. – 1.000,00 zł.
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy na
realizację zadania do 31 grudnia 2012 r.
Termin składania ofert:
1) oferty należy składać w zamkniętej kopercie z d opiskiem
„Otwarty konkurs ofert 2012 – p omoc społeczna” w
sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Szt um (parter, pok.
11) lub za p ośrednictwem poczty (decyduje data stempla
pocztowego) w terminie do dnia 5.03.2012 r. do godz. 1200.

2) otwarcie i r ozpatrzenie ofert przez Komisję Konkursową
nastąpi w dniu 6.03.2012 r. o godz. 1000 w siedzibie MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie.
3) wyboru ofert dokona Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szt umie na p odstawie protokołu
Komisji Konkursowej w terminie do dnia 7.03.2012 r.
6. Informacja o zr ealizowanych przez organ administracji
publicznej w r oku 2011 zad aniach publicznych tego samego
rodzaju i związanych z nimi kosztami.
W 2011 r. Gmina Sztum przyznała dotację z budżetu na realizację zadań
publicznych w zakresie pomocy społecznej w wysokości 8.500,00 zł.
7. Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie, przy ul.
Mickiewicza 39, w pok. 13 oraz telefonicznie pod numerem: (55) 640 55
63, stronie internetowej www.mgopssztum.pl.
Informacje dotyczące konkursu dostępne są również na stronie
internetowej Miasta i G miny Sztum pod adresem: www.sztum.pl oraz
Biuletynie Informacji Publicznej – bip.sztum.pl.
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Pawłowska i Niemczyk zwyciężyli w Grand Prix

Dorota Pawłowska i Mateusz Niemczyk (KKB Starogard Gd.) zwyciężyli w końcowej klasyfikacji biegu głównego XIII
Zimowego Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych. Impreza, która po przerwie powróciła na plażę miejską, okazała się
sukcesem organizacyjnym i sportowym.
III bieg głó wny zgromadził rekordową liczbę star tujących - 193 za wodników. Bezapelacyjne zwyciężył Andrzej
Rogiewicz (LKS Zantyr), brązowy medalista niedawnych Halowych Mistrzostw
Polski Juniorów w Spale na 3000 m. Startując pierwszy raz w tej edycji przybiegł
na metę z przewagą ponad pół minu ty nad Robertem Sadowskim z Gdyni
i aż 45 sek und nad Mateuszem Niemczykiem. Czwarty był kolejny z biegaczy LKS Zantyr Karol Kaliś, szósty Arkadiusz Piróg i jedenasty Mariusz Kowalski.
W biegu kobiet z wyciężyła Dorota
Pawłowska z Bratuszewa przed Adrianną Tas (Rodł0 Kwidzyn) i Weroniką Wójcik ze Stargardu.
Wystartowało 40 mieszk ańców miasta i gminy Sztum oraz 23 zawodniczek
i zawodników reprezentujących LKS
Zantyr. Biegli także wójt Kurzętnika Wojciech Dereszewski oraz burmistrz Sztumu Leszek Tabor. Najstarszym uczestnikiem był blisko osiemdziesięcioletni
Stanisław Niwiński z Gdańska.
Cieszy trzecie zwycięstwo Michała
Kopeckiego w biegu gimnazjalistów.
Bardzo cenny sukces zanotował kolejny biegacz gospodar zy Jarosław Lewowicki zwyciężając w biegu najmłodszych chłopców. Trzeci w biegu chłopców klas piątych i szóstych był Marcin
Kopecki. Na cz wartych miejscach uplasowali się Magda Ciupak, Wojtek Pastewski i Rafał Bułaj.

Aż 193 zawodników stanęło na stracie biegu głównego. To rekord imprezy.

W końcowej klasyfikacji biegu głównego XIII Zimowego Grand Prix Sztumu
w Biegach Przełajowych zwyciężył Mateusz Niemczyk ze Starogardu. Drugi
był Karol Kaliś (Zantyr), a trzeci Rafał
Rynkiewicz ze Stargardu. Bardzo cieszy
postawa Arkadiusza Piróga (Zantyr),
który był piąty. Wśród kobiet z wyciężyła Dorota Pawłowska przed Weroniką
Wójcik i Adrianną Tas. W kategoriach
wiekowych końc owej klasyfikacji z zawodników gospodarzy na podium sta nęli: Magda Bucewka, Mariusz Kowalski, Mieczysław Dobrenko i Bogdan
Cebula.
W kategoriach dzieci w końcowej klasyfikacji XIII Gr and Prix Sztumu

zwyciężyli: Wiktoria Rąbała z Pelplina, Aleksandra Krupa z Elbląga, Magda Wiśniewska z Kwidzyna, Paweł Folta z Malborka, Stanisław Dąbrowski
z Rodowa i Michał Kopecki (LKS Zan tyr). Z naszych zawodników na wysokich
miejscach uplasowali się: Magda Ciupak (SP 2) - III m, Marcin Kopecki (SP 2)
– III m, Wojtek Pastewski (SP 2) - IV m,
Rafał Bułaj (Gim. Sztum) - IV m.
Ogółem w XIII Zimowych Grand Prix
Sztumu w Biegach Przełajowych udział
wzięły 504 osob y - 254 w biegu głównym (w tym 45 kobiet), 220 dzieci i młodzieży oraz 30 ucz estników marszów
nordic walking.

Sponsorzy i partnerzy

Podziękowania

Miasto i Gmina Sztum, Ur ząd Marszałkowski w Gdańsku,
Starostwo Powiatowe w Sztumie, Pomorska Specjalna S trefa
Ekonomiczna - Sopot,Bank Spółdzielczy - Sztum, P olski Związek Lekkoatletyki - Warszawa, firma Dawid - Sztum, PW M ultihurt Kampania Piwowarska, Producent Rowerów Folta Jarosława Folty - M albork, firma Ulinex Sztum - Urszuli Ruchle wicz, PSS Społem - Sztum, Ż uraw Sorens - Gdańsk, Firma Handlowo-Usługowa AHA Sztum, firma Dansław Sztum Sławomira
Rozenberga, Czesław Oleksiak, Andrzej Murawski, Józef Kania, Ryszard Mazerski, Zakład Karny, Szkoła Podstawowa nr 2,
Sztumskie Centrum Kultury, Straż Miejska, Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji, Sztumski Klub Gier P lanszowych
Pionkolandia, Sztumska Agencja Rozrywkowa Burczyk Estrada,
Transport Sanitarny Lesława Olszewskiego, Lider Sztum.

Przy XIII Zimowym Grand Prix Sztumu pracowało i pomagało bardzo wiele osób: Marlena i Piotr Nowosielscy, Bogdan i Łukasz Cebula, Andrzej Belzyt, Zygmunt Słupecki, Sławomir Wiechowski, Elżbieta C zerkies, Maria i Bartosz Mazerscy, Justyna
Smukalla, Danuta i Bogdan Grochowscy, Wiktor Lewandowski,
Zbigniew Zwolenkiewicz, Tadeusz i Kacper Rogaccy, Bogdan
Owsiany, Krzysztof Burczyk, Jan Salewski, Jerzy Czaja, Krzysztof
Kamiński, Jacek Kostrzewski, Piotr Stefanowicz, Mirosław Zarański, Adam Szpalerski, Lesław Olszewski, Danuta, Małgorzata
i Wiesław Świderscy, Cezary Pryjomski, Eugeniusz Słonina i kolarze - Szymon Niewdana i Mateusz Skoczyński, gimnazjalistki
- Patrycja Rozwadowska i Zuzanna Domrzalska.
Serdeczne podziękowania składa Ryszard Mazerski,
prezes LKS Zantyr Sztum
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Warsztaty Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Najciekawsze fotogramy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczęszczających na warsztaty prowadzone przez Wacława
Bieleckiego, pokazano na wystawie w Sztumskim Centrum Kultury.
Zdjęcia zaprezentowali: Barbara Gruszka, Ewa Grzeca, Małgorzata Kosmala, Ksawera Lewandowska, Krystyna Langmesser, Regina Lipińska, Urszula Westfal i Henryk Biskup. Kilka prac o tematyce sztumskiej prezentujemy w tym wydaniu.

Regina Lipińska Jezioro

Kasawera Lewandowska Rusałka i wodnik

Barbara Gruszka
Rybak we mgle

Ewa Grzeca Rekreacja

Urszula Westfal Przejażdżka

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39, tel. 55 640 6383, e-mail: biuletyn@sztum.pl, wersja
elektroniczna dostępna na www.sztum.pl.
Druk i łamanie: Drukarnia ELGRAF, 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 19 A, tel. 55 239 60 00

