MARZEC

BO mieszkańcy zdecydowali…
Osiem zadań z terenu Sztumu i Czernina oraz trzy z pozostałych sołectw zostało wybranych do realizacji
w ramach sztumskiego Budżetu Obywatelskiego 2015.
Dziękuję
mieszkańcom, którzy wzięli udział
w głosowaniu, wyrażając
tym samym zainteresowanie sprawami naszej małej
sztumskiej ojczyzny - mówi
burmistrz Leszek Tabor. - Po
raz pierwszy realizowaliśmy
konsultacje związane z bu-

dżetem obywatelskim, stąd
17-procentową
frekwencję trzeba uznać za dobrą.
Doświadczenia z wprowadzania budżetu obywatelskiego są teraz analizowane.
Pierwsze wnioski dotyczą
ograniczenia wartości projektu, tak aby realizować

więcej zadań. Mogą też pojawić się trudności z realizacją projektu w ciągu roku
budżetowego. Np. tam, gdzie
potrzebnych będzie dużo
procedur formalnych, uzgodnień, pozwoleń na budowę.
Jedno jest pewne - idea się
sprawdziła i trzeba ją mody-

fikować tak, by stała się skutecznym narzędziem w zaspokajaniu różnych potrzeb
mieszkańców - podkreśla
burmistrz. Co wybraliśmy?
str.8-9

Zostaw 1 procent
w Sztumie
Burmistrz Leszek Tabor
apeluje do mieszkańców o
przekazywanie 1 procenta
swoich podatków dla organizacji pożytku publicznego
z terenu miasta i gminy.

Stadion – drugi etap
Po ogłoszeniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
kolejnej edycji Programu
Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej, Miasto
i Gmina Sztum złożyło 27
lutego wniosek o dofinansowanie drugiego etapu
modernizacji stadionu. Po
jego zakończeniu całość
będzie tworzyć ogólnodostępny kompleks sportowo-rekreacyjny
zarówno
dla mieszkańców, jak i
klubów sportowych - dla
futbolistów i lekkoatletów.
Str. 3

Sołtysi w gminie Sztum

SOŁECTWO BARLEWICE
Radosław Lubelski
kadencja trzecia
tel. 55 6404568
e-mail: Radekl@wp.pl

SOŁECTWO BIAŁA GÓRA
Bogumiła Olszynka
kadencja pierwsza
tel. 508 627 546
e-mail: bolszynka@wp.pl

SOŁECTWO CZERNIN
Kazimierz Barański
kadencja piąta
tel. 504 247 971
e-mail: kazimierz.baranski@sztum.pl

SOŁECTWO UL. DOMAŃSKIEGO
Marek Laskowski
kadencja siódma
tel. 661 211 797

SOŁECTWO GRONAJNY
Krzysztof Sojka
kadencja druga
telefon 603 077 656
e-maila: malwa@o2.pl

SOŁECTWO GOŚCISZEWO
Ryszard Antoniuk
kadencja druga
tel. 604 223 981
e-mail: rico2212@wp.pl

SOŁECTWO KĘPINA
Marcin Kanarek
kadencja pierwsza
tel. 668 487 217
e-mail: kanarekm@poczta.onet.pl

Sołectwo Koniecwałd
Agnieszka Gromek
kadencja pierwsza
tel. 881 000 886
e-mail: agnieszka.gromek0808@wp.pl

SOŁECTWO KOŚLINKA
Dawid Jetke
kadencja druga
tel. 725 588 128
e-mail dawidjetke@o2.pl
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Stadion – drugie podejście do modernizacji
Po ogłoszeniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki kolejnej edycji Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej, Miasto i Gmina Sztum złożyło 27 lutego wniosek o dofinansowanie kolejnego etapu
modernizacji stadionu.
Jeśli ministerstwo przyzna
pieniądze na wsparcie tej
inwestycji, drugi etap prac
będzie obejmował modernizację płyty boiska, modernizację bieżni lekkoatletycznej
wraz z wykonaniem elementów
lekkoatletycznych
(skocznia do skoku w dal i
trójskoku, skocznia do skoku wzwyż i skoku o tyczce,
rzutnia do rzutu oszczepem,
dyskiem, młotem i rzutnia
do pchnięcia kulą), instalację drenażu wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej
oraz oświetlenie zewnętrzne.
Uzupełnienie
podstawowego zakresu użytkowania
obiektu
zaplanowano na kolejne etapy prac.
Całość będzie tworzyć
ogólnodostępny
kompleks
sportowo-rekreacyjny
zarówno dla mieszkańców, jak
i klubów sportowych - dla
futbolistów i lekkoatletów.
Boisko piłkarskie o wymiarach 105x68m (naturalne - trawiaste) zostanie
częściowo zdrenowane i tylko tam wymieniona będzie
nawierzchnia płyty boiska.

Trwa pierwszy etap modernizacji stadionu. Obejmuje budowę szatni i trybun.

Wokół boiska zostanie
wybudowana nowa bieżnia o nawierzchni poliuretanowej (tartanowej) i inne
urządzenia pozwalające na
rozegranie takich konkurencji jak: skok w dal i trójskok, bieg z przeszkodami,
skok o tyczce, pchnięcie
kulą, rzut dyskiem, młotem
i oszczepem, skok wzwyż.
Istniejąca bieżnia o nawierzchni żużlowej zostanie
zastąpiona bieżnią 4-torową
okólną o długości 400 m o

nawierzchni
syntetycznej
poliuretanowej (tartan). Na
odcinku 130 m przed trybunami zaprojektowana została
bieżnia sprinterska do rozgrywania biegów na dystansie 100 i 110 m również o
nawierzchni poliuretanowej.
Aby Miasto i Gmina mogło
skierować wniosek o dofinansowanie inwestycji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, potrzebna była uchwała
radnych o zagwarantowaniu
w budżecie odpowiednich

środków. Stało się tak podczas nadzwyczajnej sesji.
Za tę decyzję podziękował
radnym Ryszard Mazerski,
prezes LKS Zantyru. Od lat
lekkoatleci odnotowują sukcesy na arenie ogólnopolskiej, choć nie mają bazy
treningowej. Wreszcie w
Sztumie - jeśli plany się ziszczą - będzie można rozgrywać zawody lekkoatletyczne
nawet rangi ogólnopolskiej.

Co w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej?

W koniecwałdzkiej PSSE pojawili się gazownicy.

3 marca firma LS TechHomes z Bielska Białej
otrzymała od Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej decyzję pozwolenia
na budowę zakładu produkcyjnego i hali produkcyjnomontażowej wraz z infrastrukturą techniczna i budową
wewnętrznego układu komunikacyjnego w Koniecwałdzie.
Ponadto toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę
kanalizacji deszczowej dla
terenu, gdzie zlokalizowane
są firmy: Coffee Promotion,
LS Tech - Homes Bielsko Bia-

ła i pp. Godlewskich z odpływem wód deszczowych do
zbiornika retencyjnego na
terenie PSSE. Złożony został
również wniosek PWiK Sztum
o pozwolenie na budowę
infrastruktury:
kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej.
Planowany termin wydania powyższych dwóch
decyzji - to koniec marca.
W międzyczasie na bieżąco odbywa się w PSSE
opiniowanie projektu infrastruktury dla firmy Maximus, która w zeszłym
roku kupiła teren 5 ha.
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Dzienny Ośrodek
Wsparcia
Od marca, dzięki wsparciu
finansowemu Miasta i Gminy Sztum, w ramach realizacji zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej, wznowił działalność
Dzienny Ośrodek Wsparcia
przy Stowarzyszeniu Pomocy
Osobom
Przewlekle Chorym DAR SERCA,
ulica Reja 12 w Sztumie.
Uczestnicy DOW mają możliwość poprawienia swojej
sprawności fizycznej, biorąc
udział w zajęciach usprawniających pod okiem rehabilitanta,
fizjoterapeuty,
masażysty czy pielęgniarki.
Zajęcia te umożliwiają także spędzenie czasu w miłej
atmosferze, a nawet odkrycie uśpionych talentów
i realizowanie swoich pasji.
DOW oferuje również możliwość skorzystania z gorącego posiłku. Osoby o niskich
dochodach (tj. dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć
813,00 zł, dochód na osobę
w rodzinie nie może przekroczyć 684,00 zł) posiłek
taki otrzymują bezpłatnie.
Zbiórka żywności
W dniach 13-24 marca odbędzie się „Wielkanocna Zbiórka Żywności” zorganizowana
przez CARITAS przy parafii św.
Anny oraz Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej.
Ponadto w dniach 20-22
marca zbiórkę organizuje
Bank Żywności w Tczewie
ze sztumskim MGOPS. Do
akcji zaangażowani zostaną wolontariusze: z Caritas przy parafii św. Anny, z
Zespołu Szkół w Sztumie,
a także ze Szkolnego Koła
Caritas nr 16 przy Zespole
Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Mieszkańcy będą
mogli podzielić się artykułami spożywczymi z osobami,
które znalazły się w trudnej
sytuacji życiowej zakupując je w sklepach i supermarketach znajdujących się
na terenie naszego miasta.

W USC cyfrowa rewolucja
1 marca weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, która
wprowadza elektroniczną rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów w jednym,
centralnym Rejestrze Stanu Cywilnego zamiast prowadzenia papierowych ksiąg
stanu cywilnego.
Co to oznacza dla petenta?
W dowolnym urzędzie stanu
cywilnego w Polsce można
uzyskać: odpis aktu stanu cywilnego; zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu
cywilnego danych; zaświadczenie o stanie cywilnym;
zaświadczenie stwierdzające
brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
zaświadczenie stwierdzające,
że zgodnie z prawem polskim
można zawrzeć małżeństwo.
Jeżeli aktu stanu cywilnego nie będzie w Rejestrze
Stanu Cywilnego, to urząd
do którego zostanie złożony wniosek, przekaże go do
urzędu, który przechowuje
akt w papierowej księdze.
Będzie on miał 10 dni roboczych na jego realizację.
Jednym z udogodnień jest
nadawanie numeru PESEL
przy sporządzaniu aktu urodzenia dziecka, które urodziło się na terytorium RP.
Wcześniej trzeba było na
to czekać ok. 2 tygodni.
Serwery się grzeją
Wprowadzenie nowego systemu nie odbywa się bez
problemów. We wszystkich
urzędach w Polsce wymaga to bowiem tworzenia
wszystkich zbiorów akt USC
w wersji elektronicznej od
początku, na podstawie dotychczasowych ksiąg stanu
cywilnego i zdarzeń rejestrowanych na bieżąco. To na
pewno ma wpływ na wydłużenie czasu realizacji spraw.

Zawartość papierowych ksiąg trafi do Centralnego Rejestru USC. Na zdjęciu Sabina
Jabłońska-Janus, kierownik USC.

- Niestety, podczas pracy
występują błędy techniczne,
kłopoty z procedurami, trudności z dostępem do niektórych funkcji aplikacji Źródło
– dowiadujemy się w sztumskim USC. - Program, który działa dość wolno, został
przygotowany i dostarczony
przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych. Nie mamy
wpływu na jakość i funkcjonalność
oprogramowania
oraz wydolność państwowych serwerów. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia
wynikające ze zmiany ustawy i wprowadzenia nowego
systemu. Chcemy zapewnić, że dokładamy wszelkich
starań, aby obsługa osób
załatwiających sprawy odbywała się bezproblemowo.

Ślub poza USC
Zgodnie z nowymi przepisami, kierownik USC, na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, przyjmie
oświadczenia o wstąpieniu
w związek małżeński poza
urzędem stanu cywilnego.
Do tej pory musiały uiścić
opłatę w wysokości 84 zł. Według nowych przepisów opłata dodatkowa za ślub poza
lokalem USC wynosi 1000 zł.
Muszą przy tym przyszli małżonkowie wskazać miejsce,
które zapewni zachowanie
uroczystej formy zawarcia
małżeństwa oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy
składaniu oświadczeń i złożyć
pisemną zgodę właściciela
nieruchomości na zorganizowanie uroczystości zaślubin.

Burmistrz przyjmuje w interesantów
w środy
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum przyjmuje mieszkańców w pierwszą środę miesiąca w godzinach 15-17, w pozostałe środy w godz. 9-11.
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Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem…
10 lutego w Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Uprzedź nowotwór i ciesz
się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie
sztumskim”.
Program w całości sfinanso- (400 osób), które legitymują
wany ze środków Norweskie- się stażem co najmniej 15
go Mechanizmu Finansowego paczkolat (co oznacza wypabędzie realizowany do kwiet- lanie paczki papierosów [20
nia 2016 roku i przewiduje sztuk] na dobę przez 15 lat)
6000 badań profilaktycznych i w poprzedzającym badanie
dla mieszkańców powiatu. roku nie miały wykonanej
Jak stwierdzono na kon- diagnostyki. Badanie będzie
ferencji, analiza 6 standa- polegało na wykonaniu toryzowanych
wskaźników mografii komputerowej z
umieralności (SMR), publi- kontrastem, która pozwakowanych w Atlasie umieral- la wykryć nieduże zmiany Wykonaniu tomografii komputerowej z kontrastem pozwala wykryć zmiany nowotności ludności Polski na lata w układzie oddechowym. worowe, np. u palaczy.
2009-2011 wykazuje, że aż
Nowotwory jelita grubego: raka piersi, w którym dolna gruczołu krokowego. Procew przypadku 4 z nich plasu- osoby w wieku 50-70 lat, granica wiekowa kwalifiku- durą zostanie objęta grupa
jemy się jako powiat powyżej pacjentów w wieku 40-50 jąca do udziału w programie 600 mężczyzn, którzy zostaśredniej wojewódzkiej oraz lat, których krewny w linii wynosi 50 lat. Przeprowadzo- ną poddani badaniu gruczołu
krajowej: umieralność ogó- prostej zachorował na no- ne zostanie USG piersi, dla krokowego per rectum, nałem - 1081 zgonów, nowo- wotwór tego typu, a także 300 pań dodatkowo zostanie stępnie USG gruczołu krotwory złośliwe - 282 zgonów, osoby w wieku 25-50 lat z wykonana mammografia i kowego oraz stężenie PSA.
Nowotwory skóry: osoby
choroby układu krążenia obciążaniem genetycznym w dodatkowo w tej grupie dla
- 499 zgonów oraz przyczy- postaci rodzinnej polipowa- 100 pacjentek przewiduje w wieku 15-70 lat, które w
ny zewnętrzne - 87 zgonów. tości jelita grubego. Badanie się dalszy proces diagno- roku poprzedzającym badaPozostałe dwa - choroby składać się będzie z kolono- styczny poprzez wykonanie nie, nie miały wykonanego
układu trawiennego i ukła- skopii, a 100 osób zostanie biopsji gruboigłowej piersi. badania dermatoskopoweNowotwory narządów rod- go. Procedura screeningowa
du oddechowego są na niż- dodatkowo wykonany zabieg
nych:
kobiety w wieku 25-59 obejmie przebadanie 3000
szym poziomie niż ta średnia. polipektomii – doświadczelat,
które
w ciągu ostatnich osób dermatoskopem cyW skali całego powiatu nia wskazują, iż u 25 proc.
3
lat
nie
miały
wykonanych frowym wraz ze screeninnajwiększym
problemem badanych znajdowane są
diagnostycznych. gową oceną znamion skóry.
są
choroby
nowotworo- polipy wymagające usunię- badań
Zdrowy styl życia
we i stąd celem programu cia. 150 pacjentów zostanie Badanie obejmuje wykonanie
cytologii
dla
500
kobiet
Oprócz
badań profilak„Uprzedź nowotwór i ciesz poddanych kolonoskopii z
oraz
USG
endovaginalnym
tycznych
program
zakłada
się życiem…” jest zwiększe- biopsją oraz 150 bez biopsji.
dla 500 pacjentek. Szacuje promocję zdrowego stylu
nie efektywności profilaktyki
USG piersi,
się, iż po wykonaniu proce- życia podczas specjalnie orchorób nowotworowych pomammografia…
przez przeprowadzenie cyklu
Nowotwory piersi: 600 ko- dury USG endovaginalnego ganizowanych imprez plebadań profilaktycznych i pro- biet w przedziale wiekowym w przypadku 50 pacjentek nerowych dla mieszkańców
mocję zdrowego stylu życia. 25-49 lat, które nie miały zajdzie konieczność dodatko- powiatu, dystrybucję ulotek
Kto do zbadania?
badań diagnostycznych piersi wego wykonania testu ROMA promujących badania proOto
grupy
docelowe w ciągu 2 lat poprzedzają- w celu dalszej diagnostyki. filaktyczne, a także przeNowotwory prostaty: męż- prowadzenie
warsztatów
mieszkańców, do których cych badanie i z racji wieku
skierowane są badania. Na nie podlegają jeszcze pro- czyźni po 45 roku, którzy w prozdrowotnych dla młodziediagnostykę
nowotworów cedurom diagnostycznym w przeciągu roku poprzedza- ży szkół ponadgimnazjalnych.
Wartość całego projektu to
tchawicy, oskrzeli i płuc tra- oparciu o Populacyjny pro- jącego badanie nie mieli
wykonanego
badania
oceny
nieco
ponad 1 mln 963 tys. zł.
fią osoby w wieku 45-65 lat gram wczesnego wykrywania

Usługi opiekuńcze Daru Serca
Od lutego Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Przewlekle
Chorym Dar Serca świadczy specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
Realizatorem tego zadania, które jest zadaniem
zleconym gminie z zakresu
administracji publicznej, jest
stowarzyszenie Pomocy Oso-

bom Przewlekle Chorym Dar
Serca w Sztumie. Umowa
ze stowarzyszeniem została
podpisana przez MiejskoGminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w wyniku przeprowadzonego
otwartego
konkursu ofert, i obejmuje
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla ok. 5 osób

z zaburzeniami psychicznymi
w miejscu ich zamieszkania,
z wyłączeniem miejsc pobytu
w placówkach opiekuńczych,
szpitalnych i innych ośrodkach udzielających wsparcia
społecznego, we wszystkie dni tygodnia. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
to usługi dostosowane do
szczególnych potrzeb wyni-

kających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,
świadczone przez osoby
ze specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym.
Więcej informacji można
uzyskać w siedzibie MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sztumie, pok.
nr 5, tel. 55 640 63 32, e-mail:
j.lukasik@mgopssztum.pl.
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Dla babć i dziadków
W Szkole Podstawowej w
Nowej Wsi odbyły się piękne
uroczystości
poświęcone kochanym babciom i
dziadkom. Klasy 0-III przygotowały wierszyki i piosenki wypełnione miłością i
wdzięcznością dla tych, którzy zajmują stałe miejsce
w sercu każdego dziecka.
Wesołą piosenką, okolicznościowym wierszykiem życzyły swoim gościom spokoju i
uśmiechu, radości i spełnienia marzeń. Babcie i dziadkowie podziwiali swoje wnuczęta w popisach artystycznych i
ze wzruszeniem przyjmowali
kierowane do nich ciepłe słowa. Następnie dzieci obdarowały ich upominkami, które
wcześniej wykonały wspólnie ze wychowawczyniami.
Zaproszono też wszystkich
na
pyszny
poczęstunek.
Dożywianie
Uchwałą Rady Ministrów 10
grudnia 2013 roku wprowadzono wieloletni program „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” na lata
2014–2020. W ramach tego
Rada Miejska w Sztumie
podjęcia uchwałę o dożywianiu dzieci i osób dorosłych z terenu Miasta i Gminy
Sztum w latach 2014-2020.
I tak w ubiegłym roku liczba dzieci i osób korzystających z posiłku w ramach ww.
programu wyniosła 505 w
tym: dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole - 138,
uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 410, pozostałe
osoby otrzymujące pomoc
na podstawie art. 7 ustawy
o pomocy społecznej - 6.
W ramach programu rządowego w 2014 roku MGOPS
otrzymał dotację w wysokości
197 000 zł (w tym na dowóz
posiłków 18 000 zł), wkład
własny gminy stanowił 41
proc., czyli 137 781,63 zł (w
tym na dowóz 12 169,63 zł).

Popołudnia z Kubusiem
Stowarzyszenie
„Przyjaciele Dzieci” zorganizowało
wspólnie
z
nauczycielami
Przedszkola nr 1 w Sztumie
bezpłatne zajęcia popołudniowe dla dzieci 4-5
letnich
nieuczęszczających do przedszkola.
W każdy wtorek w godz.
16.30-18.00
na
terenie
Przedszkola odbywają się
spotkania integracyjno-edukacyjne. Dzieci - przyszłe
przedszkolaki mają okazję
poznać przedszkole, panie tam pracujące i przede
wszystkim nowych kolegów
i koleżanki. Podczas wspólnych zabaw uczą się współdziałania, dzielenia zabawkami i radzenia sobie w nowych
sytuacjach. Panie nauczycielki przygotowują na każde
spotkanie ciekawe i atrakcyj-

Przyszłe przedszkolaki oswajają się z placówką, do której będą uczęszczać.

ne dla dzieci zabawy edukacyjne. Na ostatnim spotkaniu mali uczestnicy poznali
kolorowe grające rurki. Było
dużo radości i super zabawa.
Jest to dobra i pomysłowa forma adaptacji dzieci, które trafią po wakacjach do przedszkola.

Nauczycielom
Przedszkola
Kubusia Puchatka i wspomagającym je trzem wolontariuszkom z gimnazjum
należą się słowa uznania
za prowadzenie „popołudniówek”, gdyż robią to
społecznie,
poświęcając
na to swój wolny czas.

My na Pomorzu

Zespół Szkół w Czerninie
zgłosił dwie prace konkursowe do projektu „My na
Pomorzu”. Uczniowie klasy
VI przystąpili do realizacji
zadania „Wizje działań rekreacyjnych małej Ojczyzny”. W
ramach tego zadania zaplanowano kilka działań. Pierwszym zadaniem było przygotowanie dla społeczności

lokalnej spektaklu „Na ludowo”. Przedstawienie zostało
zaprezentowane
szerokiej
grupie osób: rodzice i członkowie rodzin , uczniowie, nauczyciele, zaproszeni goście.
W marcu odbył się dla
wszystkich uczniów szkoły
podstawowej konkurs fotograficzny, którego celem jest
promowanie najpiękniejszych

zakątków najbliższej okolicy. Podsumowaniem będzie
przygotowana w kwietniu
wystawa prac uczniowskich.
Pod koniec marca odbędzie
się spotkanie uczniów i ich
rodziców, na którym przyrządzone zostaną świąteczne
mazurki oraz „jabłko po czernińsku”. Opiekunem projektu
jest Bożena Andrzejewska.
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Bałtyk chrońmy także w Czerninie
W czernińskim gimnazjum pod kierunkiem nauczycielek Wandy Floriańskiej i Beaty Fijałkowskiej jest prowadzony projekt „Chrońmy Bałtyk nie tylko nad morzem”.
Działania uczniów polegają na pobieraniu wody
z Wisły w różnych porach
roku, aby wykonać analizę
czystości i graficzne przedstawienie wyników. Na potrzeby projektu został napisany przez nauczycielkę
scenariusz
przedstawienia
na podstawie Mickiewiczowskiej „Świtezianki”. Powstają również prace literackie i
plastyczne, dotycząca ochrony wód Wisły i Bałtyku. W
opracowaniu jest informator
dotyczący przedsięwzięcia.
- Do współpracy zaprosiliśmy całą społeczność gimnazjalną i środowisko lokalne.
Współpracujemy ze Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną
w Malborku, Przedsiębiorstwem „Nogat”- oczyszczalnia ścieków, sołectwem w
Białej Górze i wędkarzami –
informują opiekunki projektu.
Podsumowanie
projektu
odbędzie się 1 kwietnia w
świetlicy w Białej Górze, na
którym zaprezentowane będą
wyniki prac, przedstawienie,
będące parodią „Świtezianki”
w wykonaniu gimnazjalistów.

Trwa pierwszy etap modernizacji stadionu. Obejmuje budowę szatni i trybun.

Uczniowie z próbkami wody pobranymi z Wisły w Białej Górze.

W programie zaplanowano
także przejście wałem Wisły,
propagowanie haseł mających na celu ochronę wód Wisły, Nogatu i Bałtyku, wspólne ognisko i ciepłą herbatę.
- Zachęcamy do włączenia się w działania i wspólną

zabawę – mówią opiekunki
projektu. - Mile widziana będzie każda współpraca, polegająca na tworzeniu różnych
form literackich (np. wiersz,
opowiadanie, itp.) i plastycznych związanych z tematem.
Prace prosimy przesy-

łać na adres: Zespół Szkół
w Czerninie, ul. Donimirskich 19 lub pocztą elektroniczną: zsc2@wp.pl z dopiskiem „My na Pomorzu”.
Zostaną one zamieszczone
w wydanym informatorze.

Tytuł Solidarnej Szkoły zobowiązuje
Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II przystąpili do drugiej edycji programu Solidarna
Szkoła,. uznają, że zdobyty w ubiegłym roku tytuł zobowiązuje do kontynuowania przedsięwzięć, które zawierają szeroko pojętą tematykę solidarnościową.
Zagadnienia programu zostały wpisane do programu
wychowawczego szkoły. Bardzo ważnymi wartościami jest
odwoływanie się do poczucia
solidarności społecznej, tożsamości i odpowiedzialności
za wspólnotę lokalną. Działaniami uczniowie chcą dowodzić, że solidarność to dialog,
odpowiedzialności i poczucie
wspólnoty.
Zaczęło się od przyswojenia wśród pierwszoklasistów
pojęcia: „Jak rozumiem słowo solidarność na co dzień
w klasie, szkole, na ulicy
czy osiedlu?” Dla drugo- i
trzecioklasistów było to poszerzenie zagadnienia. Logo

tego programu są połączone dłonie. Już nieraz nasi
uczniowie pokazali, że lubią
działać, lubią pomagać. Co
roku rośnie w szkole liczba wolontariuszy i poszerza się krąg ich działalności.
Program „Solidarnej Szkoły”
realizowany jest we współpracy z Centrum Edukacji
Obywatelskiej w Warszawie
i Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Przewiduje realizowanie ścieżki
historycznej i społecznej. Gimnazjum postanowiło większość
działań poświęcić tematyce
społecznej. Treści historyczne
nawiązujące do wydarzeń z
lat narodzin ruchu solidar-

ności i przełomu w 1989 r
pojawiają się na godzinach
wychowawczych,
lekcjach
wos czy zajęciach pozalekcyjnych.
Przygotowywana
jest wystawa poświęcona
samorządności, połączona z
prelekcją. Uczniowskie zadania będą najczęściej realizowane metodą projektu, co
z założenia ukierunkowuje
na pracę zespołową. Wiele
pomysłów dostarcza hasło
Europejskiego Roku na rzecz
Rozwoju, który solidarność
lokalną pomaga przenieść na
tory globalne.
W każdym działaniu młodzież ma szukać pomysłów
na współpracę. Wielu ucz-

niów włączyło się w akcję
pisania listów do Polaków
przybyłych z Ukrainy. Wiele
przedsięwzięć będzie podejmowanych wspólnie z uczniami szkół podstawowych i
ponadgimnazjalnych.
- Zachęcimy do wspólnej
zabawy przedszkolaków i
podopiecznych MOPS i Caritas. Na działania podkreślające wartość każdego
człowieka jest zawsze czas.
Program nam w tym tylko
pomoże. Mieszkańcy naszej
gminy będą nas widzieć w
działaniu, a my zapraszamy
do współpracy....
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Głosując, mieszkańcy wskazali zadania
Poznaliśmy zadania, które w wyniku głosowania wybrali mieszkańcy w ramach sztumskiego Budżetu Obywatelskiego 2015.
Przypomnijmy, że do podziału było 600 tys. złotych,
po 300 tys. zł dla okręgu
nr 1 (Sztum z sołectwem
Czernin) oraz nr 2 (pozostałe sołectwa gminy).
W sumie oddanych zostało 2439 głosów. 1715 osób
głosowało w sposób tradycyjny (karty papierowe),
natomiast 724 oddało głosy
przez Internet. Nieważnych
głosów było 133. Główne
przyczyny nieważności głosów to: podanie błędnego
numeru PESEL, nieukończone 16 lat, niezamieszkiwanie w obwodzie głosowania.
Z 11 projektów zgłoszonych
przez mieszkańców w okręgu nr 1, realizowanych będzie 8. Więcej propozycji,
bo 17, padło z okręgu nr 2
(wszystkie sołectwa poza
Czerninem), ale do realizacji zostały skierowane 3.
Przeważały tu projekty dość
kosztowne, dość powiedzieć,
że jeden z nich opiewał na
300 tys. zł, czyli wyczerpywał całą kwotę tej puli
budżetu
obywatelskiego…
Przypomnijmy jeszcze, że
podczas wyboru zadań do realizacji decydowała uzyskana
liczba głosów, a w przypadku, gdy nie wystarczyło środków na realizację kolejnego
zadania z list w okręgu nr
1 i 2, zostały uwzględnione
pierwsze z dalszych zadań,
których to szacunkowy koszt
nie spowodował przekroczenia łącznej kwoty środków przewidzianej na dany
okręg, czyli 300 tysięcy.

OKRĘG NR 1 (Sztum z sołectwem Czernin)
- projekty wybrane przez mieszkańców do realizacji

LP.

1
2
3
4
5

Nazwa zadania
Poprawa warunków życia mieszkańców Czernina
poprzez budowę placu zabaw przy klubie osiedlowym
oraz remont chodnika w ciągu ulicy Donimirskich na
odcinku 260 m
Budowa placu zabaw przy ul. Nowowiejskiego
Remontujemy przystań dla młodych mistrzów
Bezpieczna droga - budowa poręczy na Osiedlu
Parkowym
Montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej
na Osiedlu Parkowym

Lokalizacja

Wartość
zadania

Liczba
głosów
ważnych

Czernin

100 000,00 zł

488

Sztum
Sztum

80 000,00 zł
50 000,00 zł

483
302

Sztum

12 000,00 zł

285

Sztum

10 000,00 zł

271

6

Budowa chodnika dla pieszych oświetlonego dwoma
lampami w Czerninie na Osiedlu Przyleśnym

Czernin

106 100,00 zł

268

7

Rewitalizacja drogi gminnej na odcinku CzerninSzpitalna Wieś wraz z utworzeniem szlaku
rekreacyjnego dla mieszkańców Czernina i Szpitalnej
Wsi

Czernin

20 000,00 zł

252

8

Modernizacja i remont ul. Morawskiego

Sztum

15 000,00 zł

187

9

Wielki sport w małym mieście - integracja
społeczności lokalnej poprzez rozwijanie kultury
fizycznej celem promocji zdrowego stylu życia i
podniesienia jakości życia mieszkańców

Sztum

18 000,00 zł

141

10

Artystyczna dusza drzemie w każdym z nas - program
zajęć integracyjnych o charakterze teatralnowokalnym

Sztum

10 000,00 zł

111

11

Wszyscy jesteśmy harcerzami

Sztum

35 000,00 zł

96

Wartość projektów wybranych do realizacji:

OKRĘG NR 2 (sołectwa poza Czerninem)
- projekty wybrane przez mieszkańców do realizacji

297 000,00 zł
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OKRĘG NR 2 (sołectwa poza Czerninem)
Liczba
głosów
ważnych

Lokalizacja

Wartość
zadania

1

„Tradycja, bezpieczeństwo, nowoczesność” wzmocnienie więzi społecznej, międzypokoleniowej
mieszkańców poprzez organizację warsztatów z
zakresu kuchni regionalnej oraz doposażenie boiska
sportowego wraz z uzupełnieniem oświetlenia w
wybranych punktach sołectwa Postolin

Postolin,
Michorowo

33 300,00 zł

318

2

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej

Nowa Wieś

250 000,00 zł

195

3

Montaż lamp hybrydowych na placu przy Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi

Nowa Wieś

60 000,00 zł

187

4

Budowa placu zabaw dla dzieci w Sztumskiej Wsi

50 000,00 zł

180

5

Rozbudowa placu zabaw w Sztumskim Polu

90 000,00 zł

180

Gościszewo

190 000,00 zł

175

Piekło

10 000,00 zł

173

Gościszewo

22 632,00 zł

171

Zajezierze

62 000,00 zł

160

10

Aktywny tryb życia - wypoczynek w siodle dla
każdego' - organizacja kursu jazdy konnej oraz
promocja postaw prozdrowotnych dla mieszkańców
Miasta i Gminy Sztum

Sztumskie
Pole

15 101,78 zł

142

11

Piknik rodzinny w Sztumskim Polu - organizacja
pikniku rekreacyjnego dla mieszkańców Miasta i
Gminy Sztum promującego aktywność fizyczną,
postawę ekologiczną, walory turystyczne oraz
produkty regionalne gminy

Sztumskie
Pole

12 834,13 zł

139

Zajezierze

51 000,00 zł

129

131 000,00 zł

113

10 000,00 zł

106

Koniecwałd

41 040,00 zł

95

Pietrzwałd
Sztumska
Wieś

10 000,00 zł

70

300 000,00 zł

36

LP.

6
7
8
9

12
13
14
15
16
17

Nazwa zadania

Utwardzenie dróg gruntowych płytami jumbo w
Gościszewie
Wyposażenie świetlicy wiejskiej Piekło
Podniesienie atrakcyjności parku w Gościszewie
Modernizacja miejsca rekreacji i wypoczynku w
Zajezierzu

Poprawa bezpieczeństwa we wsi Zajezierze
Modernizacja drogi - wyłożenie drogi płytami
betonowymi typu JUMBO
Ustawienie lamp w miejscowości Goraj
Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu
zabaw dla mieszkańców sołectwa Koniecwałd
Ogrodzenie placu zabaw w Pietrzwałdzie
Remont drogi gminnej płytami jumbo w Sztumskiej
Wsi (w kierunku Byczej Góry)
Wartość projektów wybranych do realizacji:

Sztumska
Wieś
Sztumskie
Pole

Sztumskie
Pole
Goraj

293 300,00 zł
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Listy Krasińskiego ze stemplami poczty sztumskiej
Wśród wybitnych postaci, których los związał z Ziemią Sztumską, był Adam Sołtan (1792-1863),
podpułkownik armii Królestwa Kongresowego, powstaniec listopadowy, zmuszony do emigracji politycznej.
Mało kto o nim pamięta…

Drogi mój Adamie! Serdecznie mi się rozrzewniło, i to
lubo i mile - co rzadkim - serce, gdym się dowiedział, że
jedziesz do Waplewa - tak
8 lutego 1847 roku pisał z
Nicei Zygmunt Krasiński do
wiernego przyjaciela Adama Sołtana, który uzyskał
pozwolenie władz pruskich
na osiedlenie się w majątku Alfonsa Sierakowskiego,
męża jego córki Marii. Poeta
dziękuje za tę zgodę Bogu,
ale i też rządowi pruskiemu:
„Byłem pewny, że się na tym
skończy, bo czegóż miałby
się obawiać od człowieka
tak spokojnego, tak życiem
znękanego i tak szlachetnie
myślącego jak ty! Oświecone takie rządy nie boją się
szlachetnych, wiedzą, że oni
im są najlepszą podstawą w
godzinie niebezpieczeństwa.”
Czytając takie słowa, nabiera
się podejrzeń, że są one kierowane nie tylko do adresata.
Powiedzmy wprost - napisane zostały zapewne na użytek czujnej cenzury. 55-letni
wówczas Sołtan, „niegdyś na
Litwie zamożny pan, a dziś
emigrant, ale dusza żelazna i
całe życie jak kryształ, czy na
pobojowiskach, czy w zaciszy
domowej”, jak charakteryzował go w liście do Bronisława Trentowskiego autor
„Nie-Boskiej komedii”, mógł
uchodzić ciągle za osobą
wielce podejrzaną. Spójrzmy
tylko na Sołtanowy „Krótki
rys życia mego”. Jako szesnastolatek, jak przyznawał,
zamiast kontynuować rozpoczęte w Wilnie studia, bo po
to przyjechał do Warszawy,
wstąpił do wojska polskiego
Księstwa Warszawskiego od
razu jako podporucznik! Rok
później, w 1809 roku, w randze porucznika bierze udział
w kampanii przeciw Austrii i

Pułkownik Adam Sołtan spoczywa podziemiach kaplicy rodowej Sierakowskich.

odznaczony złotym krzyżem
Virtuti Militari. W następnym
roku awansuje na kapitana i obejmuje dowództwo
kompanii artylerii konnej.
Potem Napoleon mianuje
go dowódcą szwadronu w
formującym się pułku gwardii cesarskiej. Ten rozdział
kończy się przegraną bitwą
pod Słonimem i rosyjską
niewolą w Nowomaskowsku
i Woroneżu do 1814 roku.
PODPUŁKOWNIK NA
ROLI
Kiedy w Warszawie organizowano wojsko polskie Królestwa Polskiego, choć – jak
pisał Sołtan – jego ojciec nie
do końca wierzył w obietnice
cara Aleksandra, to jednak
„wypadało” synowi zapisać
się do tej armii. Odszedł z
niej, gdy car „coraz bardziej
po moskiewsku generałów
i oficerów traktował”, jako
podpułkownik. Ojciec przekazał mu majątek w Zdzieciole
na Litwie i nadszedł czas na
ustatkowanie. Sołtan ożenił

się z Idalią Pociejówną, córką Aleksandra, „kochanego
ogólnie w Warszawie i w Litwie oboźnego W. Księstwa
Litewskiego”. Przybity gospodarskimi interesami, „męczyłem się, a dzieci się rodziły”.
Na dodatek wydało się, że
należał do Związku Patriotycznego, za co został aresztowany, a potem oddany pod
dozór policji. A potem ruszył
do powstania, by w końcu
z Prus, gdzie skończyła się
kampania, udać się w 1832
roku na polityczną emigrację.
Krasiński raduje się faktem,
że po peregrynacji męczeńskiej
wygnaniec
znalazł
swój domu u córki Marii i
jej małżonka w Waplewie.
„Egoistyczny mój żal, żeś tu
[do Nicei] nie przybył, rozpłynął się w radości mego do Ciebie przywiązania. Teraz Ty z
Marysią, teraz Ty w domu już.
Chwałaż niech będzie Panu!”.
Odtąd już wiele swoich listów
poeta adresuje do Waplewa,
a sztumska poczta stawia ni
nich swoje stemple. Adam
Sołtan wiele czasu spędza

w majątku Sierakowskich,
zwłaszcza w okresie letnim,
przenosząc się do Poznania,
gdzie kształciły się jego wnuki. Ale myliłby się ktoś, kto by
sądził, że prowadził w miarę
osiadłe życie. Wystarczy zajrzeć do jego „Kalendarza dla
Ludu Polskiego Zachodnich
Prus i Przyległych Prowincji
na rok 1951”, tak jak zrobił to
prof. Józef Borzyszkowski. W
tymże roku hrabia był m.in.
w Berlinie, Eisenach, Frankfurcie, Heidelbergu (gdzie
od 7 marca do 15 kwietnia
bawił na „wezwanie Zygmunta”), Baden, Strasburgu,
Paryżu, Brukseli, Kolonii…
W każdym razie Adam Sołtan
po latach emigracji odnalazł
prawdziwy dom w Waplewie.
Choć zmarł w Poznaniu, spoczął w waplewskiej ziemi.
MAGIA LISTÓW
Adam Sołtan znany jest
głównie (jeśli w ogóle jest?)
jako adresat listów Zygmunta Krasińskiego, z których
niektóre
posiadały
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posiadały stempel poczty
w Sztumie! Nie zachowała się natomiast korespondencja kierowana do poety.
Na szczęście pułkownik (a
potem rodzina) ocalił znakomitą część pism autora
„Nie-Boskiej komedii”, zdając sobie sprawę z ich wagi.
Historycy literatury są zgodni, że Krasiński spełniał się
jako pisarz także w listach.
Nic dziwnego, że „największym epistolografem epoki,
a może nawet największym
epistolografem literatury polskiej” nazwał go Jan Kott.
Jak wiadomo, pierwszy listami Krasińskiego do Sołtana
zainteresował się Józef Ignacy Kraszewski, zaprzyjaźniony z synem adresata, Adamem Lwem. Instynkt pisarski
niemylnie podpowiadał, gdzie
może znajdować się materiał, z którego można niejedno skroić ubranko. Bez tego
nie byłby jednym z najpłodniejszych pisarzy świata…
Jednak rodzina Krasińskich
długo nie pozwalała na upublicznienie listów Wieszcza ze
względu na poruszane sprawy prywatne. Wreszcie dwa
przetrzebione tomy listów
(do Gaszyńskiego i Sołtana) ukazały się we Lwowie
w latach 1882-3 roku. Przyznawał w przedmowie do
listów Sołtana Kraszewski,
że poddano je „kontroli” i są
„opuszczenia”. Warto może
dodać, że korektą (nie mylić
z cenzurą) tomu zajmował
się w krakowskiej drukarni
hrabia Adam Sierakowski z
Waplewa, który ze względu
na zły stan zdrowia, zrezygnował z dalszego posłowania
do parlamentu niemieckiego.
Na pełne wydanie listów
trzeba było czekać do… 1970
roku. Ich edytor, prof. Zbigniew Sudolski, nie tylko
przywrócił je czytelnikom w
oryginalnym kształcie, ale
także drobiazgowo opisał losy
korespondencji i jej odpisów
(mogłoby to stanowić osnowę powieści sensacyjnej).
W sztumskich bibliotekach

nie ma tej pozycji. Kupiłem
ją na Allegro za 10 złotych
w bardzo dobrym stanie.
Została - jak wynika z pieczątek - wycofana z biblioteki w Suwałkach. Jako nieczytana… i skierowana do
sprzedaży antykwarycznej.
Po co warto sięgnąć do listów Krasińskiego do Sołtana? Pomijając osobę poety, ano, choćby dlatego,
że rzucają snop światła na
niezwykłą postać pułkownika przez pryzmat prywatności i jego spraw rodzinnych.
Poznali się w Rzymie, był
1835 rok. Można się nieco
dziwić, że mimo dzielącej
ich pokoleniowej różnicy (20
lat), zawiązała się tak trwała, bo trwająca do śmierci
poety szczera przyjaźń. „Wysokie, staropolskie poczucie
honoru, godności osobistej,
nadzwyczaj silnie rozwinięty patriotyzm, oto, co połączyło tych ludzi braterskim
węzłem przyjaźni” – orzeka
Zbigniew Sudolski. Zapewne. Ale przecież nie tylko te
wysokie wartości. Także perypetie sercowe (Krasiński
szaleje za mężatką Joanną
Bobrową, potem za rozwiedzioną Delfiną Potocką
i nie chce się ożenić, mimo
nacisków ojca), codzienność i trudy wygnania, kłopoty finansowe, skandale…
ZNAJDŹ SERCE
Adam Sołtan, pozbawiony majątku na Litwie za
udział w powstaniu listopadowym, małoletni synowie wcieleni siłą do korpusu
kadetów w Moskwie, dwie
córki w klasztorze w Kamieńcu. Młodsza, wkrótce
tam umrze, o sprowadzenie
starszej – Marii do Wiednia
będą toczyć się zakulisowe
zabiegi… Tak to, szkicując
grubą kreską, wyglądają stosunki rodzinne pułkownika.
Pisze do niego Krasiński:
„Obudź się raz jeszcze i kochaj, żyj złudzeniem, złóż
brzemię smutków na dni

kilka, znajdź serce, które by
Twoim się stało na znikomą
chwilę, ale Twoim tak, jakby
żyć po rozdziale nie miało.
(…) Bądź mi szczęśliwym raz
jeszcze na ziemi.” (7 kwietnia 1935). Sołtan mieszkał
wówczas w czteropiętrowej
kamienicy w Rzymie przy Via
die Due Macelii 102. Ponad
3 lata później, jesienią 1838
roku, odwiedza to mieszkanie Krasiński. Ciemna klatka,
lokal na pierwszym piętrze.
Otwiera piękność Adelaida
Fabri. Poeta oddaje list pułkownika z Wiednia. „Po coś
tam zamieścił, że nigdy nie
wrócisz. Pękło jej serce, czytając.” - czyni potem Sołtanowi zarzut. Opisuje jej „żal
niefarbowany”. Przeglądając
kufer z rzeczami pozostawionymi przez Sołtana, selekcjonuje książki i zabiera
te mniej cenne. Zostawia u
Adelaidy strzelbę, kije, filolorety, kamasze, torbę, porządki myśliwskie, frak o guzikach świecących, czamarkę

spłowiałą, cybuchy i sztychy.
To, żeby dziewczyna miała
nadzieję, że jednak Sołtan
powróci. Zabiera m.in. jego
stary paszport, portrety synów i swój - obraz Januarego Suchodolskiego (wisiał
potem w Waplewie), szklankę, trzy rzymskie pamiąteczki, kamień do przyciskania
papieru. W dalszej części
listu Krasiński powiadamia,
że spełnił prośbę Sołtana i
przekazał Adelajdzie za pokwitowaniem 50 skudów.
Tłumaczył jej, że pułkownik
musi być w Wiedniu przy
swojej córce, którą wyrwał z
klasztoru w Kamieńcu Podolskim. Namawia, by wyszła za
mąż, na co słyszy: „Nigdy”.
Dalej sprawy potoczyły się
jak w melodramacie. Powiem tylko, że Adelajda wylądowała w klasztorze! Ale
może więcej - kiedy indziej…
Janusz Ryszkowski
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URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Przewodniczący Rady Miejskiej
Sekretariat Urzędu

Leszek Tabor
Ryszard Wirtwein
Daria Mietlewska-Dura
Danuta Wiatrowska
Czesław Oleksiak
Marta Modrzewska
REERAT ORGANIZACYJNY
p.o. Z-cy Kierownika - kadry
Małgorzata Draganek
Biuro Rady
Czesława Jaźwińska
Biuro Informacji Urzędu
Regina Lukas
FAX
Sprawy organizacyjne i archiwum
Angelika Pyzik-Kapszewicz
Sprawy organizacyjne i bhp
Joanna Siebert
Informatyk Urzędu
Kamil Markowski
Ewidencja ludności
Małgorzata Grzyb
Dowody osobiste
Halina Koszalińska
REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO
KIEROWNIK
Ewa Ruczyńska
Z-ca Kierownika - pozyskiwanie środków pomocowych
Gabriela Smolińska
Sprawy informacyjno - prasowe
Janusz Ryszkowski
Rozliczanie projektów i środków pomocowych
Anna Kaszyńska
Pozyskiwanie środków pomoc., turystyka i promocja gminy
Daria Wojtaś
Stanowisko ds. projektów, turystyki i promocji gminy
Małgorzata Schufreida
REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY
p.o. Z-cy Kierownika
Teresa Zgubińska
Księgowość budżetowa
Wanda Grabowska
Księgowość budżetowa
Barbara Kara
Księgowość budżetowa
Maja Gejda, Monika Rosińska, Agnieszka Szymańska
Księgowość budżetowa /Płace
Ewa Zdziennicka, Helena Stefańska
REFERAT PODATKOWY
KIEROWNIK - wymiar podatku – wieś
Iwona Sanewska
Wymiar podatku – miasto
Sylwia Lipińska
Windykacja należności
Teresa Truskawa
Windykacja należności
Aleksandra Połuszańczyk-Pajdzik
Małgorzata Surdyka
Windykacja należności
Barbara Albrecht-Politowska
Poborca skarbowy
Edyta Łukaszewicz
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BEZPIECZEŃSTWA
p. o. KIEROWNIKA
Marcin Lipiński
p. o. Z-ca Kierownika
Dariusz Kumuda
Stanowisko ds. komunalnych
Zdzisław Barański
Stanowisko ds. komunalnych
Halina Cymerys
Działalność gospodarcza i sprawy sołeckie
Grażyna Żołędowska
Ochrona środowiska
Komendant Ochrony Przeciwpożarowej

Roman Markowicz

Stanowisko ds. energetycznych i OC

Michał Mroczkowski

STRAŻ MIEJSKA

Wojciech Bednarski, Jacek Szymański

REFERAT INWESTYCJ I I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
p. o. KIEROWNIKA
Teresa Wasielewska
p.o. Z-cy Kierownika
Lidia Ruszała
Inwestycje gminne
Natalia Smoter
Inwestycje gminne
Elżbieta Oblotzka, Agnieszka Łuniewska-Jarzyna
Zamówienia publiczne
Malwina Wiśniewska
REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU
KIEROWNIK
Iwona Wyżykowska
Z-ca Kierownika
Agnieszka Topolewska-Reksa
Planowanie przestrzenne, warunki lokalizacyjne i
Dajana Czarnecka
budownictwo
Gospodarka nieruchomościami
Justyna Jaśtak
Sprawy lokalowe
Krzysztofa Parafiniuk
Sprzedaż nieruchomości
Halina Tymoszuk
Podziały geodezyjne, scalenia i wywłaszczenia
Beata Tritt
Planowanie przestrzenne
Joanna Stopa
URZĄD STANU CYWILNEGO
KIEROWNIK
Sabina Jabłońska-Janus
Z-ca kierownika
Marzanna Moneta

Telefon

64-06-301
64-06-302
64-06-320
64-06-317
64-06-388
64-06-301/02

Pok.
18
18
80
30
34
18

64-06-385
64-06-308
64-06-303
64-06-300
64-06-321
64-06-352
64-06-322
64-06-373
64-06-325

80
34

64-06-393
64-06-387
64-06-383
64-06-383
64-06-340
64-06-340

71
69
68
68
67
67

64-06-392
64-06-392
64-06-338
64-06-311
64-06-306

30
30
29
24
28

64-06-337
64-06-335
64-06-396
64-06-336
64-02-226
64-02-228
64-06-386

21
22
25
26
26
23
25

64-06-315
64-06-319
64-06-319
64-06-314
64-06-316
64-06-381
697 336 222
64-06-384
64-06-384
601 218 587
64-06-341

57
56
56
53
54
58

64-06-323
64-06-390
64-06-390
64-06-399
64-06-363

72
64
64
65
73

64-06-379
64-06-380

51
40

64-06-380

40

64-06-372
64-06-372
64-06-362
64-06-324
64-06-324

41
41
43
52
52

64-06-382
64-06-326

17
17

1
80
80
77
38
38

39
39
1a
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Burmistrz
Miasta
i
Gminy Sztum podaje do
publicznej
wiadomości
informację o
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz umieszczeniu
na stronie www.sztum.
pl w zakładce Ogłoszenia i wykazy niżej wymienionych
wykazów
Wykaz z 20.02.2015 r. o
sprzedaży na rzecz najemcy:
- lokalu mieszkalnego nr
17 w budynku przy ul. Mickiewicza 2/10 z prawem
użytkowania
wieczystego
udziału do gruntu działki nr
558, opisanej w KW nr 4961;
- lokalu mieszkalnego nr
5 w budynku przy ul. Galla
Anonima nr 7 z prawem użytkowania wieczystego udziału
do gruntu działki nr 624/1
opisanej w KW nr 14601;
- lokalu
mieszkalnego
nr 4 w budynku przy ul.
Czarnieckiego nr 2 z prawem własności udziału do
gruntu działki nr 278 i 277,
opisanych w KW nr 19345.
Wykaz z 05 .03. 2015
r. o sprzedaży na rzecz najemcy: lokalu nr 1a i nr 3
w budynku nr 26 przy ul.
Mickiewicza z udziałem do
działki nr 485/20, opisanej
w
KWGD2I/00005343/3.
Wykaz z dnia 10.03.2015
Burmistrz
Miasta i
Gminy Sztum podaje do
publicznej
wiadomości
wykaz
nieruchomości
należących do gminnego
zasobu przeznaczonych
do dzierżawy w drodze
bezprzetargowej na czas
określony do 3 lat (regulacja na rzecz dotychczasowych dzierżawców/najemców)
Część działki nr 214/4
obr. Koniecwałd gm. Sztum,
część działki nr 279/160 obr.
II m. Sztum, część działki
nr 279/43 obr. II m. Sztum,
część działki nr 10/25 obr. I
m. Sztum oraz działka nr 1/3
obr. I m. Sztum z przeznaczo-

r. o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 119/1 o pow.
282 m 2 położonej w Sztumie
przy ul. Słonecznej, opisanej
w KW nr 6730, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr 120.
Ogłoszenie z 05.03.2015
r. o sprzedaży w drodze II
przetargu nieograniczonego
nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 41 A w zabudowie
bliźniaczej i budynkiem gospodarczym
położonym
przy ul. Chopina w Sztumie.
Ogłoszenie z 06.03.2015r.
o sprzedaży w drodze III
przetargu nieograniczonego
lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy
ul. Skłodowskiej nr 21 z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 0,407 części do
gruntu działki nr 176 opisanej
w KW nr GD2I/00006140/7.
Lokal obciążony jest bezumownym
korzystaniem.
Szczegółowych informacji
o sprzedaży nieruchomości można uzyskać osobiście w pok. 43 lub 52,
lub pod nr telefonu 55 640
63 79 lub 55 640 63 62.
Ogłoszenia
i
wykazy
można pobrać ze strony
www.sztum.pl z zakładki ogłoszenia i wykazy.
nych na ogród przydomowy.
Część działki nr 83 obr.
Pietrzwałd gm. Sztum z
przeznaczeniem na grunt
pod garaż oraz część działki
nr 402/5 obr. II m. Sztum z
przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w istniejącym pawilonie.
Wykaz został również wywieszony na tablicy informacyjnej na II piętrze w tut.
Urzędzie oraz został umieszczony na stronie internetowej www.sztum.pl - zakładka
ogłoszenia i wykazy.
Szczegółowe informacje o
przedmiocie dzierżawy/najmu - Urząd Miasta i Gminy
Sztum, pokój nr 41 (II piętro), tel. 55 640- 63-72.

OGŁOSZENIE
Prezes Przedsiębiorstwa
nalizacji Spółka
z o.o. w
nowskiego 28, ogłasza I
ograniczony na dzierżawę
Miejscowość adres
lokalu użytkowego

Sztum, plac
Wolności 26

Pow. użytkowa
w m²

159,40 m2

(lokal po aptece)

Wodociągów i KaSztumie, ul. Kochaprzetarg ustny nielokalu użytkowego:

Sposób
zagospodarowania

Przeznaczenie

Na prowadzenie
działalności
gospodarczej
apteka, sklep,
biuro, itp.

Dzierżawa na czas
nieokreślony w
drodze przetargu
ustnego
nieograniczonego

Cena wywoławcza
miesięcznej stawki
czynszu netto za 1m²
p.u. + stawka VAT

11,28zł/m²
+ 23%VAT

Przetarg odbędzie się dnia 22 kwietnia 2015 r. o godz.
13.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Sztumie ul. Kochanowskiego 28 - I piętro.
Dzierżawca oprócz miesięcznego czynszu dzierżawnego ponosić będzie opłaty z tytułu: dostawy zimnej
i ciepłej wody, odbioru ścieków i energii elektrycznej.
Przystosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności
wykonywane będzie przez dzierżawcę na jego koszt, bez prawa dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych nakładów.
Szczegółowe
informacje
można
uzyskać w siedzibie PWiK
Spółka z o.o w Sztumie,
Dział
Usług
Mieszkaniowych,
tel.
55-640-33-32.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z
o.o. w Sztumie, zastrzega sobie prawo odwołania lub
unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Sztum, dnia 19.03.2015r.
Kalendarz podatnika
Przypominamy o terminach płatności, które przypadają w
marcu i kwietniu.
Terminy płatności podatków i opłat:
15
marca/kwietnia – comiesięczna rata podatku od
nieruchomości od osób prawnych;
comiesięczna rata podatku leśnego od osób prawnych;
15 marca – rata podatku rolnego od osób prawnych; podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego,
łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych;
31
marca – roczna opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.
Wpłat należy dokonywać u wyznaczonych inkasentów lub
bezpośrednio na konto Miasta i Gminy Sztum w BS Sztum nr:
74 8309 0000 0000 0042 2000 0020 (wpłaty dokonywane w placówkach Banku Spółdzielczego w Sztumie
pobierane są bez prowizji.
Do 10 każdego miesiąca – comiesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – płatna na nadany
dla tej opłaty indywidualny numer konta bankowego.
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Grand Prix czyli radość biegaczy i organizatorów
Dorota Pawłowska z Kurzętnika i Mateusz Niemczyk ze Stargardu Gdańskiego to zwycięzcy końcowej
klasyfikacji XVI Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych.
- Jak się nie cieszyć, kiedy
na starcie dwóch ostatnich
edycji staje na starcie prawie
400 osób, w tym absolutnie
rekordowa liczba 265 uczestników w biegu głównym, w tym
53 panie i 42 juniorów oraz
prawie setka dzieci i ponad
30 uczestników marszu nordic
walking – podsumowuje imprezę Ryszard Mazerski, prezes LKS Zantyr. - W całym cyklu
udział wzięło ponad sześćset
osób, w tym w biegu głównym
376 uczestników, co świadczy,
że impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.
Gościliśmy biegaczy głównie
województw:
pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Nie brakowało utytułowanych zawodników, medalistów mistrzostw
Polski, ale głównym celem imprezy był ruch na świeżym powietrzu, aktywność ruchowa.
Podium na pożegnanie
W ostatniej edycji rozegranej 28 lutego triumfował Mateusz Niemczyk i został zwycięzcą imprezy w końcowej
klasyfikacji. Drugi na mecie
był Robert Sadowski z LKS
Zantyr i był również drugi w
końcowej klasyfikacji. Trzeci
w ostatnim biegu był Zbigniew
Jost z Rodła Kwidzyn (czwarty w końcowej klasyfikacji),
a czwarty Patryk Sowiński z
Sambora Tczew – mistrz Polski juniorów z hali z Torunia
w biegu na 3000 m. Nie startował wielokrotny zwycięzca
Grand Prix Bartosz Mazerski,
który żegna się z wyczynowym bieganiem. Mimo to w
końcowej klasyfikacji stanął
na trzecim stopniu podium.
Bieg kobiet wygrała Małgorzata Tuwalska z Grabowca,
reprezentantka LKS Zantyr
Sztum, druga była Weronika
Wójcik z KKB Starogard Gdański, a na wysokim trzecim
miejscu z rekordem życiowym
mieszkanka Sztumskiej Wsi

Jak się nie cieszyć, kiedy na starcie dwóch ostatnich edycji staje na starcie prawie 400 osób? Fot. Sławomir Wiechowski

Magda Bucewka, zawodniczka LKS Zantyr. W końcowej
klasyfikacji zwyciężyła Dorota Pawłowska z Kurzętnika,
druga była Małgorzata Tuwalska, trzecia Weronika Wójcik, czwarta Magda Bucewka.
Bieg juniorów wygrał Michał Karwiński, podopieczny
Bartosza Mazerskiego, który
był drugi w końcowej klasyfikacji za Patrykiem Sowińskim.
Bieg juniorek wygrała Paulina Marciniak z Zatoki Braniewo, medalistka mistrzostw
Polski juniorów młodszych
Na podkreślenie zasługuje
zwycięstwo wśród juniorów
młodszych Marcina Kopeckiego - zawodnika LKS Zantyr
Sztum. Podopieczny Bartosza
Mazerskiego wygrał z dwukrotnym zwycięzcą tej imprezy Danielem Jaśniewskim z
UKS 2 Pelplina. Marcin w końcowej klasyfikacji był drugi.
W biegach dla dzieci na
podium stanęli Aleksander
Lubczyński i Martin Rathenów (obaj SP 2 Sztum).
Wyniki,wyniki…
Klasyfikacja
najlepszych
sztumskich zawodników w

biegu głównym: Kobiety: 1.
Magda Bucewka, 2. Magda
Urbanowska, 3. Andżelika
Pyzik-Kapszewicz, Mężczyźni:
1. Bartosz Mazerski, 2. Jan
Giembicki, 3. Krzysztof Spalk.
W
klasyfikacji
drużynowej zwyciężyła drużyna LKS
ZANTYR Sztum w składzie:
Małgorzata Tuwalska, Magda Bucewka, Magda Urbanowska, Krzysztof Spalk, Jan
Giembicki, Wojciech Grzywiński, Robert Sadowski i Bartosz
Mazerski, wyprzedzając Grupę Starogard Gdański (510
pkt) i Grupę Malbork 353 pkt.
W poszczególnych kategoriach wiekowych biegu głównego na podium stawali reprezentacji
gminy/powiatu:
Magda Urbanowska Magda
– I m K-30 (Zantyr), Paulina Czwerenko – II m K-20
(Dzierzgoń); Krystyna Nickel –
III m K-50 (Czernin), Krystyna
Groth– III m K-60 (Koślinka);
Wojciech Grzywiński – III m
M-20 (Mikołajki Pom, Zantyr);
Bogdan Cebula– III m M-50
(Zantyr);
Mieczysław
Dobrenko– II m M-70 (Zantyr).
Najlepszymi
zawodnikami Miasta i Gminy Sztum w
poszczególnych
kategoriach

byli: Marcin Kopecki – juniorzy młodsi, Emilia Wlazińska
– juniorki, Michał Kopecki
– juniorzy, Andrzelina Pyzik-Kapszewicz – K-20, Jan Giembicki – M-20, Magda Bucewka
K-30, Bartosz Mazerski M-30,
Joanna Rzatkowska K-40, Jacek Cegłowski M-40, Krystyna Nickel K-50, Bogdan Cebula Bogdan M-50, Krystyna
Groth K-60, Antoni Fila M-60,
Mieczysław Dobrenko M-70.
Finisz w Kino-Teatrze
Zakończenie imprezy odbyło w wypełnionej sali Kino-Teatru. Pucharami nagrodzono Agnieszkę Borowską,
zawodniczkę LKS ZANTYR i
trenera Adama Szpalerskiego
za osiągnięcia sportowe, zdobycie dwudziestego medalu
mistrzostw Polski i promocje
Sztumu i klubu. Były podziękowania w formie dyplomów i
medali dla wolontariatu z Młodzieżowej Rady Gminy i ZSZ
Barlewiczki, a dla wszystkich
organizatorów, partnerów i
sponsorów od burmistrza Leszka Tabora i Eugeniusza Markowicza, wiceprezesa Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39, Tel. 55 6040 6383, e-mail: biuletyn@sztum.pl,
wersja elektroniczna dostępna na www.sztum.pl.
Druk i łamanie: Drukarnia Adprint Poligrafia, ul. Żeromskiego 12b, 82-400 Sztum

Sołtysi w gminie Sztum

SOŁECTWO PAROWY
Konrad Preuss
kadencja ósma
tel. 55 2772357,
600 150 430

SOŁECTWO PIEKŁO
Iwona Ruszkowska
kadencja pierwsza
tel. 781 035 912
e-mail: monrus1997@wp.pl

SOŁECTWO NOWA WIEŚ
Jacek Krupa
kadencja pierwsza
tel. 603 519 023
e-mail: justynakrupa@o2.pl

SOŁECTWO PIETRZWAŁD
Kazimiera Kosmowska
kadencja piąta
tel. 55 2776261
e-mail: kazia304@wp.pl

SOŁECTWO POSTOLIN
Sylwia Celmer
kadencja pierwsza
tel. 668 907 453
e-mail: sylwia.sc4@wp.pl

SOŁECTWO SZTUMSKA WIEŚ
Kazimierz Majewski
kadencja druga
tel. 692032617

SOŁECTWO SZTUMSKIE POLE
Małgorzata Charycka
kadencja druga
tel. 519 410 617
e-mail: malgorzata.charycka@onet.pl

SOŁECTWO UŚNICE
Aleksandra Orszulak
kadencja pierwsza
tel. 55 2673162, 783011231
e-mail: olaorszulak@vp.pl

SOŁECTWO ZAJEZIERZE
Adam Poćwiardowski
kadencja druga
tel. 600 089 401
e-mail: adam.pocwiardowski@sw.gov.pl

Od pięćdziesięciu lat razem
20 lutego w Urzędzie Stanu Cywilnego siedem par
małżeńskich
obchodziło
uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego. Burmistrz
Sztumu Leszek Tabor złożył

jubilatom z tej okazji serdeczne gratulacje i życzenia.
Podczas uroczystości otrzymali medale, przyznawane
parom przez Prezydenta RP.
Medale są nadawane tym,

Alicja i Czesław Michońscy, Jadwiga i Tadeusz Radtke, Janina i Jan Rutkowscy, Anna
i Zdzisław Zajączkowscy.

którzy przez wiele lat budują i wspierają rodzinę, dając
świadectwo, jak być razem
i wspierać się wzajemnie.
Jubilaci
otrzymali
także
okolicznościowe
dyplo-

my oraz kwiaty, po czym
wraz
z
towarzyszącymi
im gośćmi wpisali się do
księgi pamiątkowej USC.

Janina i Józef Artymowie, Helena i Stanisław Gitszelowie, Urszula i Piotr Pogorzalscy

Miasto i Gmina Sztum

