Spotkanie z Mikołajem

Cenna nagroda
23 listopada w Warszawie
burmistrz Sztumu Leszek
Tabor, dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Sylwia Mackiewicz
i główna księgowa MGOPS
Anna Dziekan odebrali z rąk
Elżbiety Rafalskiej, nowej
minister Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej, nagrodę
specjalną
za
wybitne,
nowatorskie rozwiązania w
zakresie pomocy społecznej
w roku 2015. MGOPS znalazł
się w gronie 6 laureatów
nagrodzonych
pieniężnie
w kategorii zespołowej.
To
wielkie
osiągnięcie
sztumskiego samorządu.
Co w 2016 roku?

Kiermasz świąteczny, degustacje potraw, wstępy artystyczne , zapalenie choinki i wizyta Mikołaja – to atrakcje, które czekały mieszkańców 6 grudnia na placu Wolności. Str. 2

Drodzy Mieszkańcy!
Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przeżyli je Państwo zgodnie
z wielowiekową tradycją, rodzinnie, w spokoju, refleksyjnie i radośnie.
Nowy, 2016 rok niech przyniesie każdemu coś dobrego - a najlepiej spełnienia
wszystkich marzeń i planów w wymiarze osobistym, rodzinnym i zawodowym.
Niech to będzie także pomyślny czas dla naszej Ziemi Sztumskiej.

Burmistrz Sztumu
Leszek Tabor

Przewodniczący Rady Miejskiej
Czesław Oleksiak

Samorząd sztumski dużo
inwestuje, ale w przyszłym
roku nastąpi jeszcze większe przyspieszenie. Priorytetem jest modernizacja dróg
i chodników.
Współpracujemy
ze
wszystkimi zarządami dróg,
aby zmiany na lepsze obejmowały wszystkie drogi
- krajowe, wojewódzkie,
powiatowe i gminne - mówi
burmistrz Leszek Tabor.
Oprócz dróg kolejne strategiczne inwestycje związane
są z 600-leciem Sztumu.
- Planuje się modernizację
Parku Miejskiego oraz dokończenie budowy ścieżki
pieszo-rowerowej
wokół
jeziora Zajezierskiego oraz
drugi etap modernizacji stadionu. Str. 3
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Przedświąteczne klimaty na sztumskim rynku
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6 grudnia na placu Wolności
w Sztumie poczuliśmy atmosferę zbliżających się świąt
bożonarodzeniowych. A to za
sprawą spotkania zorganizowanego przez sztumski samorząd, Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Sztumskie

4
Centrum Kultury i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w
Sztumie.
W kościele poewangelickim
przygotowano tradycyjny kiermasz, a kupujących i tym razem
nie zabrakło (fot. 1 i 2). Spo-

rym powodzeniem cieszył się
koncert mikołajkowo-świąteczny. Wyjątkową częścią spotkania było, jak co roku, zapalenie
światełek choinkowych (fot. 4)
oraz życzenia dla mieszkańców
złożone w imieniu sztumskiego
samorządu przez burmistrza

Leszka Tabora oraz wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
Waldemara Fierka.
W trakcie spotkania skosztować można było wigilijnych
potraw (fot. 5), a o świąteczną atmosferę zadbali Mikołaj i
Śnieżynki (fot. 3).
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Co nas czeka w przyszłym roku?
- Sztumski samorząd dużo
inwestuje, ale 2016 roku
nastąpi jeszcze większe
przyspieszenie - zapowiada
burmistrz Leszek Tabor.
Priorytetem jest modernizacja dróg i chodników. Współpracujemy ze wszystkimi zarządami dróg, aby zmiany na
lepsze obejmowały drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i
gminne.
Gmina sama podjęła wielki
wysiłek modernizacyjny. Widać
to między innymi po kwotach
w budżecie. W 2012 roku na
drogi przeznaczono 1,3 mln zł
(2,7 proc. budżetu), a na 2016
zaplanowano 7,4 mln zł, co stanowi 11 proc.
W przyszłym roku z własnych
środków będzie realizowany III
etap modernizacji dróg gruntowych na terenach wiejskich
płytami jumbo. Mieszkańcy są
zadowoleni z tego programu,
a konsultacje, jakie prowadzono w tej sprawie, były bardzo
żywe, bo potrzeb jest zawsze
więcej niż możliwości finansowych. Planuje się utwardzenie
około 8 km dróg gruntowych.
W 2016 roku będzie realizowany III etap modernizacji ulic
za sztumskim gimnazjum. Będą
to: Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa, Wiejska. Jest
szansa na dofinansowanie tego

zadania w ramach rządowego
programu „schetynówek”. Czekamy na ostateczną decyzje.
W porozumieniu z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, konsultując to z mieszkańcami, wykonujemy dokumentację na chodniki wraz ze
ścieżką rowerową w Sztumskiej
Wsi i Nowej Wsi. Po rozmowach
w Gdańsku zapaliło się zielone
światło na inne przedsięwzięcia
wzdłuż drogi krajowej nr 55.
Powiat sztumski, przy wsparciu finansowym gminy, wykonał
dokumentację na całościową
modernizacji drogi wojewódzkiej do Sztumskiego Pola i Białej
Góry wraz ze ścieżką rowerową.
Pilną konieczność modernizacji
tej drogi zgłaszałem marszałkowi województwa Mieczysławowi
Strukowi podczas jego ostatniej
wizyty na Ziemi Sztumskiej.
Duże nadzieję wiążemy z działaniami wiceprzewodniczącego
Sejmiku Województwa Pomorskiego Józefa Sarnowskiego.
W wyniku porozumienia z
zarządem Dróg Wojewódzkich
wyremontowano ul. Kasprowicza (mieszkańcy od wielu lat o
to monitowali) oraz drogę do
Szpitalnej Wsi i Cygus, a ul. Kwidzyńska zyskała nowy chodnik.
Oprócz dróg kolejne strategiczne inwestycje związane są
z 600-leciem Sztumu. Planuje

W 2016 roku będzie realizowany III etap modernizacji ulic za sztumskim gimnazjum.

się modernizację Parku Miejskiego oraz dokończenie budowy ścieżki pieszo-rowerowej
wokół Jeziora Zajezierskiego
oraz II etap modernizacji stadionu w Sztumie. Czekamy na
decyzje Ministerstwa Sportu o
dofinansowaniu tego zadania,
bo to jest warunkiem realizacji
inwestycji.
Czeka więc nas duży wysiłek
finansowy i organizacyjny, ale
podołamy tym zadaniom.

Mieszkańcy zgłaszają potrzebę rozbudowy oświetlenia ulicznego w niektórych miejscach i
miejscowościach. Gmina ma tę
sprawę na uwadze. Jednak w
pierwszej kolejności staramy
się o unijne dofinansowanie na
energooszczędne oświetlenie
w systemie LED, a dopiero z
oszczędności będziemy rozbudowywać oświetlenia, aby spełnić oczekiwania mieszkańców
- kończy burmistrz.

15 kilometrów płyt
Za nami dwa lata z zaplanowanych trzech gminnego programu modernizacji dróg gruntowych z zastosowaniem płyt wielootworowych
typu jumbo. Dotychczas wyremontowano w ten sposób drogi na
łącznym odcinku ok. 15 km w następujących sołectwach i miejscowościach: Gościszewo - 2390 metrów bieżących, Uśnice - Parpary
- 2837, Sztumska Wieś - 1903, Biała Góra - 970, Pietrzwałd - 370,
Grzępa - 630, Sztumskie Pole - 1403, Zajezierze - 580, Nowa Wieś 420, Piekło - 237, Koniecwałd - 954, Postolin - 172, Barlewiczki - 230,
Parowy - 874, Kępina - 347, ul. Domańskiego - 195.

Od dróg wojewódzkich po osiedlowe
Pomoc dla powiatu
Rada Miejska po zaakceptowaniu propozycji burmistrza podjęła uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi
Sztumskiemu na dofinansowanie remontu dróg powiatowych:
Gościszewo - Węgry (odcinek o
długości 2365 mb Węgry - Zakład PU PAMA), ul. Czarnieckiego w Sztumie (odcinek od wyremontowanej nawierzchni do ul.
Spokojnej o długości 245 mb)
realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016 – 2019”. Dofinansowa-

nie wynosi do kwoty 372 592 zł.
Za Gimnazjum
W ramach tego programu - w
porozumieniu ze Starostwem Powiatowym - został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania
na realizację przez gminę zadania pn.: „Przebudowa ciągów
komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze
ulic Wojciechowskiego, Zacisze,
Kwiatowa, Radosna, Słoneczna,
Ogrodowa, Wiejska oraz część
ulicy Chopina w Sztumie - Etap
III - przebudowa ulic Radosnej,
Ogrodowej, Wiejskiej, Zacisze,
Kwiatowej. Wnioskowana kwota

dotacji to 50 proc. kosztów inwestycyjnych, tj. 2 mln 125 tys. zł.
Pomorski Urząd Wojewódzki w
Gdańsku dokonał weryfikacji
oraz oceny merytorycznej 63
wniosków złożonych przez gminy
z całego województwa. Sztumski
projekt został sklasyfikowany na
bardzo wysokim 12 miejscu.
Sztum - Biała Góra
Miasto i Gmina Sztum udzieliło
Powiatowi Sztumskiemu dofinansowania w wysokości 22 tys. zł
na przygotowanie dokumentacji
projektowej przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 603 Biała Góra
- Sztum. Została ona przygoto-

wana przez firmę Kontrakt Sp.
z o.o. z Gdańska. Warto zaznaczyć, że zakres przedsięwzięcia
prócz przebudowy zniszczonej
drogi zakłada również budowę
chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych.
Gmina zrobiła wszystko, co
tylko jest możliwe na tym
etapie realizacji przebudowy drogi. Realizacja tego zadania zależy w głównej mierze od
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
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Nagroda specjalna ministra dla sztumskiego MGOPS
23 listopada burmistrz
Sztumu Leszek Tabor, dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie Sylwia Mackiewicz i główna księgowa MGOPS Anna Dziekan
odebrali w Warszawie z
rąk Elżbiety Rafalskiej, stojącej na czele Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, nagrodę specjalną za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej
w roku 2015.
To wielkie osiągnięcie sztumskiego samorządu. Do nagrody
zgłoszono bowiem ogółem 139
wniosków. MGOPS w Sztumie
znalazł się w elitarnym gronie 6
laureatów kategorii zespołowej
nagrodzonych pieniężnie „za
realizację programów adresowanych do grup społecznych
zagrożonych
wykluczeniem,
aktywizację społeczności lokalnej, w tym poprzez realizację
projektów socjalnych“.
Wyróżnione przedsięwzięcia i
projekty sztumskiego Ośrodka
to m. in. realizacja projektów
finansowanych ze środków

unijnych, w tym 5-letniego
programu aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum
„Wczoraj Dziś Jutro“ oraz projektu „Razem łatwiej - Klub
Integracji Społecznej Sztum“,
działania ukierunkowane na
wsparcie osób starszych, np.
„Kawa dla seniora”, projekty:
„Aktywny senior to zdrowy
senior”, „Aktywny senior darem serca dla potrzebujących”,
oraz „Eko-senior - edukacja
ekologiczna osób starszych z
terenu miasta i gminy Sztum
oraz budowanie więzi międzypokoleniowej” dofinansowane
ze środków zewnętrznych, jak
również wdrożenie usługi teleopieki (tzw. „guzik życia”).
Doceniono też działania na
rzecz
niepełnosprawnych
mieszkańców,
prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie, organizację festynu sportowo-rekreacyjnego integrującego
środowisko osób niepełnosprawnych.
MGOPS prowadzi działania na
rzecz rodzin, w tym wielodzietnych (m.in. „Sztumska Karta
Dużej Rodziny”) oraz profilak-

MGOPS w Sztumie znalazł się w elitarnym gronie 6 laureatów kategorii zespołowej.
Na zdjęciu dyrektor Sylwia Mackiewicz i burmistrz Leszek Tabor.

tyki uzależnień, starając się o
stworzenie szerokiej koalicji
partnerów aktywnie współpracujących w tym obszarze.
Ważne też było wspieranie
działań na rzecz ekonomii
społecznej oraz promowanie
przedsiębiorczości społecznej,
w tym udział w realizacji innowacyjnego w skali całego
kraju projektu pn. „Galop ku
wolności” wdrożonego przez
Spółdzielnię Socjalną powołaną przy Stajni „Iskra” w Sztumskim Polu.
MGOPS współpracuje w wie-

loma sztumskimi organizacjami pozarządowymi, promuje
i wspiera ideę wolontariatu,
w tym organizację spotkań
wigilijnych dla mieszkańców,
Gali Wolontariatu, pozyskiwanie żywności dla najuboższych
mieszkańców.
Więcej informacji i opis nagrodzonych przedsięwzięć na
stronie:
www.mpips.gov.pl/
aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,7500,nagrody-dla-pracownikow-socjalnych.
html.

Powrót zza więziennego muru
Za nami I Forum „Ekonomia ku wolności”, które
odbyło się 13 listopada w
Sztumskim Centrum Kultury.
Spotkanie dotyczyło między
innymi innowacyjnego modelu
partnerstwa na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej
osób osadzonych. Projekt realizowany był w szerokim partnerstwie zawiązanym między
Zakładem Karnym w Sztumie,
Spółdzielnią socjalną ISKRA a
Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota
w Gdańsku. Do projektu dołączyły także Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Sztumie oraz Powiatowy Urząd
Pracy w Dzierzgoniu.
Celem zawartego porozumienia była realizacja programu

„Ekonomia ku Wolności”, zakładającego aktywizację zawodową i społeczną osób skazanych
i opuszczających zakłady karne
przy wykorzystaniu narzędzi
ekonomii społecznej. Zaprezentowano model, który został
stworzony w oparciu o lokalne
potencjały, współpracę samorządu, sektora społecznego,
biznesu i Zakładu Karnego w
Sztumie. Podczas jego tworzenia czerpano z lokalnych zasobów, które są najmocniejszą
stroną całego projektu. Wśród
prelegentów dzielących się
swoim doświadczeniem byli
m.in. burmistrz Sztumu Leszek
Tabor, mjr Kazimierz Rymer, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie i Jakub Gossa,
wiceprezes Spółdzielni Socjalnej Iskra.

Forum towarzyszyła wystawa prac osób osadzonych w zakładach karnych.

I Forum „Ekonomia ku wolności” cieszyło się dużym zainteresowaniem, przyjechały delegacje z Gdańska, Wejherowa,
Elbląga, Grudziądza, Braniewa,
Starogardu Gdańskiego oraz
powiatów ościennych. Był to
czas czerpania inspiracji, po-

szukiwania swoich własnych
modeli, wykorzystujących lokalne szanse i możliwości oraz
partnerskie
współdziałanie
różnych sektorów. Realizacja
przedsięwzięcia udowodniła, że
współpracując można osiągnąć
więcej.
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Chodniki wzdłuż
krajówki

Zdecyduj o wydatkach
Wybierzemy z 21 zadań
Mieszkańcy zgłosili 32
wnioski z propozycjami
zadań do Budżetu Obywatelskiego 2016. Głosowanie potrwa od 21
grudnia br. do 18 stycznia 2016. Podobnie jak w
roku ubiegłym będzie można
głosować przez Internet oraz
tradycyjnie, wypełniając i
wrzucając do urny kartę papierową. Głosując mieszkaniec może wybrać maksymalnie 2 projekty.
Po analizie zgodności propozycji zadań zgłoszonych do
Budżetu Obywatelskiego z
zasadami ustalonymi przez
Radę Miejską do dalszego
etapu, tj. głosowania mieszkańców, zakwalifikowano 21
wniosków na łączną kwotę
1,2 mln zł. Spośród 11 wniosków, które nie będą brały
udziału w głosowaniu: 3 nie
zostały uzupełnione przez

wnioskodawców mimo wezwania, 1 przewyższał limit
kwotowy określony w regulaminie, 2 uznano za niecelowe
(np. z uwagi na to, że w danym sołectwie wykonano już
zakres, którego wniosek dotyczył), 5 uznano za niegodne z przyjętą przez gminę polityką w zakresie oświetlenia
ulicznego. Te wnioski dotyczyły montażu dodatkowego
oświetlenia, m.in. lamp solarnych. Realizacja takich zadań
w tym momencie jest niezasadna z dwóch powodów:
lampy solarne okazały się
nieefektywne, są awaryjne a
ich naprawa kosztowna. Ponadto gmina planuje modernizację oświetlenia ulicznego
na LED-y, aby z uzyskanych
w ten sposób oszczędności
rozbudować oświetlenie w
sołectwach.
Wnioski, które zakwalifiko-

wano do głosowania dotyczą
m.in. remontów chodników,
dróg lokalnych, urządzenia
miejsc rekreacji, budowy siłowni napowietrznych, parku
do street workoutu, zainstalowania ogrzewania centralnego w świetlicy wiejskiej.
Głosowanie trwa od 21 grudnia br. do 18 stycznia 2016.
Będzie można głosować
przez internet oraz tradycyjnie, wypełniając i wrzucając
do urny kartę papierową.
Karty do głosowania można
pobrać w Urzędzie Miasta i
Gminy Sztum w punkcie Informacja oraz w świetlicach
wiejskich oraz w szkołach
podstawowych w Gościszewie i Nowej Wsi. Lista zadań
biorących udział w głosowaniu oraz wszelkie informacje
znajdują się na www.sztum.
pl, w zakładce - Budżet Obywatelski.

„Modernizacja przystani dla
młodych mistrzów przy plaży
miejskiej w Sztumie” - to jeden
z projektów wybranych w głosowaniu do realizacji w ramach
Budżetu Obywatelskiego 2015.
Inwestycja została zakończona
w terminie i posłuży mieszkańcom, prężnie działającym na
naszym terenie klubom sportowym oraz turystom. Przestawiono istniejący pomost pływający
w nowe miejsce i ustawiono w
układzie prostym. Zamontowano dodatkową ławkę drewnianą,
aby ułatwić wchodzenie i wychodzenie z kajaków i łódek. Popra-

wiło to funkcjonalność pomostu.
Wybudowano slip o nawierzchni
z płyt drogowych betonowych
do wodowania i wyciągania łodzi z jeziora. Dodatkowo ułatwią
tę czynność zakupione wciągarki elektryczne.Modernizacja

usprawni także organizację zawodów kajakowych organizowanych na Jeziorze Sztumskim.
Coroczny Memoriał Kajakowy
im. Jana Raabego ściąga ponad
400 zawodniczek i zawodników z
kilku województw.

Przystań przyszłych mistrzów

Z nowej inwestycji na plaży ucieszą nie tylko kajakarze.

Na zlecenie Miasta i Gminy
Sztum Biuro Projektów Drogowych z Grudziądza opracowuje dokumentację projektową budowy chodników
wzdłuż drogi krajowej nr 55
w miejscowościach Sztumska
Wieś i Nowa Wieś. Przygotowana koncepcja znalazła
akceptację w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która miałby chodniki
wybudować.
Projekty zostały zaprezentowane mieszkańcom podczas
spotkań wiejskich w Sztumskiej Wsi i Nowej Wsi,. Zainteresowani mogli zgłaszać
swoje uwagi oraz propozycji. Zebrane uwagi zostały
przeanalizowane i ponownie
skonsultowane z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i
Autostrad.
Obecnie trwają zaawansowane prace nad przygotowanie
kompletnej
dokumentacji
projektowej budowy chodników.
Zagra WOŚP
Finał
Wielkiej
Orkiestry
Świątecznej Pomocy odbędzie 10 stycznia. WOŚP będzie zbierać datki na zakup
urządzeń medycznych dla
oddziałów
pediatrycznych
oraz dla zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorom.
Kwesta potrwa na ulicach
miasta, ale także w sołectwach. Na scenie Kino-Teatru Powiśle zaprezentują
się dzieci, młodzież i dorośli,
wystąpią także zespoły rockowe. Podczas finału odbywać się będą licytacje oryginalnych przedmiotów WOŚP,
w tym srebrnego i złotego
serduszka oraz rzeczy podarowanych przez darczyńców
i sponsorów. Poza tym: loteria fantowa, stoiska gastronomiczne, z rękodziełem
artystycznym i wiele innych
atrakcji.
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My jesteśmy Donimirskich ród…

Wśród honorowych gości jubileuszu znaleźli się przedstawiciele rodziny Donimirskich, a także ich przyjaciele.

28 listopada w Zespole
Szkół w Czerninie odbyła się uroczystość z
okazji 15. rocznicy nadania Szkole Podstawowej
imienia Rodziny Donimirskich.
Uroczystość rozpoczęła się
o godzinie dziesiątej mszą
świętą w kościele św. Królowej Jadwigi w Czerninie.
Liturgii przewodniczył ksiądz
proboszcz Zbigniew Bielecki.
Dalsze obchody miały miejsce w budynku szkoły. Uroczystości towarzyszyły słowa
Tadeusza
Kotarbińskiego:
„Przeszłość zachowana w
pamięci staje się częścią
teraźniejszości”. Gala rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego
szkoły i odśpiewania hymnu
państwowego. Dyrektor placówki Bożena Andrzejewska
powitała przybyłych gości.
Byli wśród nich przedstawiciele i przyjaciele rodziny
Donimirskich: Kazimierz Donimirski, Marek Donimirski,
Marek Piechocki, Krzysztof
Donimirski z rodziną, Alicja
i Jacek Felscy, Bogumił Wiśniewski, Stanisław Miszuda,
Andrzej Lubiński. Współgospodarzami uroczystości
byli burmistrz Leszek Tabor
i przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak. Na
gali obecni byli także przedstawiciele związków zawodowych, radni, dyrektorzy

szkół, rodzice.
Po powitaniu uczniowie
przedstawili historię szkoły
w Czerninie. Sporo miejsca
poświęcono losom rodziny
Donimirskich oraz jej zasługom dla Powiśla. Jubileusz piętnastolecia nadania
imienia stał się okazją, by
przybliżyć
najważniejsze
momenty z życia szkoły
związane z patronem.
Kolejnym punktem jubileuszu była inscenizacja patriotyczna
przygotowana
specjalnie na tę uroczystość
i wyreżyserowana przez
dyrektor szkoły Bożenę Andrzejewską, w której młodzież przedstawiła najważniejsze wydarzenia zapisane
na kartach historii Polski.
Nie zabrakło naszego narodowego tańca - poloneza,
poezji oraz pieśni. Wzruszenie wywołało wspólne wykonanie przez całą społeczność szkolną hymnu szkoły
„My jesteśmy Donimirskich
ród…” Z wielkim entuzjazmem przyjęto również Na
zakończenie programu artystycznego wystąpił chór złożony z rady pedagogicznej i
zaśpiewał piosenkę „Tu jest
moje miejsce”.
Gromkie oklaski publiczności
były najwyższym wyrazem
uznania za poziom artystyczny i wizualny przedstawionej inscenizacji.
Z kolei głos zabrali zapro-

szeni goście. Marek Piechocki podziękował w imieniu
rodziny Donimirskich za
zaproszenie oraz ofiarował
aktualne drzewo genealogiczne potomków Witolda
Donimirskiego.
Burmistrz
Leszek Tabor podkreślił, jak
ważną rolę pełni szkoła w
środowisku a idee głoszone
przez rodzinę Donimirskich
są tu ciągle realizowane.
Radni Waldemar Fierek i
Kazimierz Barański przypomnieli, jak zrodził się pomysł nadania szkole właśnie

takiego patrona.
Na zakończenie części oficjalnej dyrektor Bożena Andrzejewska
podziękowała
wszystkim gościom za przybycie oraz nauczycielom za
pracę w przygotowaniu uroczystości. Następnie zaproszeni goście zwiedzili szkołę,
która specjalnie na ten jubileusz przybrała odświętny
wystrój.
Dyrekcja serdecznie dziękuje wszystkim za wspólne
świętowanie!

Rodzina Donimirskich
Jej przedstawiciele posiadali na Ziemi Sztumskiej w XIX i
do wybuchu wojny majątki ziemskie w Buchwałdzie (Bukowie), Telkwicach, Czerninie, Cygusach, Małych i Dużych
Ramzach, Zajezierzu. Należeli do najbardziej zasłużonych
rodów działających na rzecz polskiego trwania w państwie
prusko-niemieckim. Zapłacili za to wraz z innymi odbrzmią
cenę w czasie II wojny światowej i po niej. Ginęli, lub zostali zmuszeni do opuszczenia stron ojczystych. Ale pamięć
o ich dokonaniach trwa.

Taniec flagi w wykonaniu uczennic klasy drugiej, przygotowanych przez wychowawczynię Agnieszkę Klonowską.
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Strefa bezpłatnego Internetu wokół urzędu
W styczniu 2016 wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy zacznie działać strefa z bezprzewodowym, bezpłatnym dostępem do Internetu, a na stronie www.sztum.pl będzie można śledzić obraz z kamerki zainstalowanej przed magistratem.

Za magistratem po modernizacji powstał większy parking. Jest 71 miejsc, w tym 3 przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Zakończyły się prace przy zagospodarowaniu terenu wokół Urzędu Miasta i Gminy.
Powstało 71 miejsc parkingowych, w tym 3 miejsca dla
osób niepełnosprawnych oraz
2 miejsca dla motorów. Powiększyła się przestrzeń przed
budynkiem Urzędu. Przesunięcie kiosku oraz wiaty przystankowej pozwoliło na poszerzenie chodnika, dzięki czemu
piesi mogą swobodnie poruszać się pomiędzy oczekującymi na autobusy. Ustawiono
dodatkowe ławki.
W miejsce wyciętego świerku
posadzono jodłę kaukaską drzewo, które będzie upamiętniało wykonaną inwestycję
oraz będzie rosło w siłę i piękniało wraz z rozwojem i zmieniającym się wyglądem miasta
Sztum. Został zapewniony
dostęp do budynków osobom
niepełnosprawnym
poprzez
wykonane pochylnie.
Zmienia się organizacja ruchu
drogowego, zostanie m.in.
wprowadzona strefa ruchu. W
strefie ruchu kierowcy muszą
przestrzegać zasad ogólnych
np.: nie wolno im przekraczać prędkości, nie można też
stawiać samochodów w miejscach niedozwolonych (m.in.
przeznaczonych dla osób nie-

pełnosprawnych).
Kierowcy
muszą też pamiętać o zwracaniu uwagi na pierwszeństwo
przejazdu i regule prawej ręki,
mówiącej o tym, że należy
ustępować pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony.
Poza tym w strefie ruchu bez
przeszkód i pozwoleń może interweniować Policja oraz Straż
Miejska. Również piesi muszą być uważni i przestrzegać
przepisów obowiązujących na
drogach publicznych, np. korzystać z chodników i przejść.
Dla podniesienia funkcjonalności i bezpieczeństwa poruszania się pieszych i pojazdów
mechanicznych po parkingu
zaprojektowano wyjazd jednokierunkowy na ulicę Morawskiego oraz wjazd i wyjazd na
drogę krajową od strony Spółdzielni Mieszkaniowej.
Bezpłatny Internet
Strefa bezpłatnego Internetu
obejmować ma obecną inwestycje wokół budynku UMiG,
czyli mini park i parking, okolice przystanku autobusowego, a także wnętrze Urzędu.
Wstępnie zaplanowany jest
dostęp do Internetu dla jednocześnie 50 zalogowanych
użytkowników
końcowych.
Użytkownicy będą mogli się
łączyć przy pomocy urządzeń

takich jak: laptopy, smartfony
oraz inne urządzenia wyposażone w WiFi.
Połączenie z Internetem będzie możliwe po zapoznaniu
się i zaakceptowaniu „Regulaminu hotspot”, który będzie
się wyświetlać na urządzeniu
nawiązującego połączenie z
hotspotem. W przypadku, gdy
regulamin nie zostanie zaakceptowany, dany użytkownik
nie uzyska połączenia z Internetem. Dla pojedynczego
użytkownika końcowego przewidziano następujące parametry połączenia: maksymalna
prędkość pobierania danych:
512 kbit/s, maksymalna prędkość wysyłania danych: 128
kbit/s, maksymalna długość

sesji: 45 min, gdzie przerwa
między sesjami wynosić będzie minimum 15 min, miesięczny limit transferu danych
- 750 MB.
Celem tej inwestycji jest zapewnienie możliwości załatwiania spraw pomiędzy
obywatelem czy podmiotem
gospodarczym, a administracją drogą elektroniczną, a
także zaspokojenie potrzeb
mobilnych użytkowników (np.
turystów). Zarówno mieszkańcy, jak i turyści będą mogli w
łatwy sposób sprawdzić pocztę
elektroniczną, załatwić sprawę
w urzędzie, np. przy pomocy
platformy Epuap, wykonać
płatności elektroniczne czy e-zakupy. Dostęp do Internetu
umożliwi między innymi poszukiwanie pracy czy realizowanie swoich potrzeb osobistych.
Uliczny podgląd
W tym samym terminie planowane jest uruchomienie
kamerki internetowej, której
obraz na żywo będzie można oglądać na nowej stronie
www.sztum.pl. Została zainstalowana przed budynkiem
Urzędu Miasta i Gminy w
Sztumie na nowo postawionym słupie (między PKO a budynkiem magistratu) i będzie
prezentowała obraz w czasie
rzeczywistym. Transmisja pozwoli na śledzenie różnych
wydarzeń (np. kulturalnych,
sportowych, itp.), które będą
odbywać się przed budynkiem
Urzędu Miasta i Gminy.

Przesunięcie kiosku oraz wiaty przystankowej pozwoliło na poszerzenie przestrzeni
dla pieszych.
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Jak rozbudowano kościół św. Anny

Panorama miasta z około 1899 roku. Kościół św. Anny z drewnianą wieżyczką, która wkrótce zostanie rozebrana.

W 2016 roku będziemy
świętowali dwie ważne
dla naszej społeczności
rocznice. Minie bowiem
600 lat od chwili, gdy
Sztumowi nadano prawa
miejskie i powstała parafia katolicka św. Anny.
W przyszłym roku przypadnie
także mniej okrągły jubileusz
związany z parafią: w 1901
roku zakończono rozbudowę
kościoła katolickiego, który
praktycznie w niezmienionym
kształcie dotrwał do obecnych czasów. Wiążą się z tym
ciekawe i mało znane epizody. Podążmy ich śladem.
W maju 1880 roku „Gazeta
Toruńska” przynosiła informację ze Sztumu, że „Dozór
naszego kościoła katolickiego
teraz już na seryo stara się o
jego powiększenie, albowiem
procesya Bożego Ciała wykazała, że jest za mały dla
naszej gminy”. Zabiegi o rozbudowę świątyni trwały prawie 20 lat. Przypomnijmy, że
w zjednoczonych Niemczech
trwa wówczas „kulturkampf”
- walka o kulturę. Jaką? Protestancką i liberalną. Na celowniku kanclerza Bismarcka
znalazły się katolicka partia
Centrum i Kościół katolicki.
A skoro tak, to i Polacy w
zaborze pruskim, w znakomitej większości katolicy.
Mówiący po polsku Prusacy,
jak ich określał Bismarck,
mieli zapomnieć o swoich
narodowych korzeniach. W
1872 r. język niemiecki stał
się językiem wykładowym

we wszystkich szkołach państwowych, wkrótce wprowadzono go jako obowiązkowy
do sądów i urzędów. Wszyscy absolwenci, także księża,
musieli zdać egzamin z kultury niemieckiej. Nauczycielom
zabroniono wstępowania do
polskich i katolickich stowarzyszeń.
Arcybiskup gnieźnieński i
poznański Mieczysław Ledóchowski spędził 2 lata w więzieniu, po tym jak sprzeciwił
się ingerencji rządu w sprawy kościoła (m.in. kontrola
obsadzania stanowisk, np.
proboszczów). Prusy musiało
opuścić ok. 80 księży, innych
prześladowano. Wiele parafii
pozostawało osieroconych,
bez duszpasterza. W 1886
r. kanclerz Bismarck założył
pruską Komisję Kolonizacyjną, propagującą osadnictwo
niemieckie.
Polityka szerokich represji
wobec Kościoła katolickiego
i Polaków nie przyniosła takich skutków, jak chciał tego
żelazny kanclerz. Nastąpiło
umocnienie polskiej świadomości narodowej.
Spory w parafii
Ale powróćmy na grunt
sztumski. Plany rozbudowy
kościoła św. Anny natrafiły,
jak widać, na bardzo nieprzychylny klimat polityczny. Na
pewno nie ułatwiał też sprawy spór, jaki toczył się w samej parafii. Powróćmy do cytowanej na początku notatki
prasowej. Z dalszej jej treści
wynika, że rada kościelna nie
zgadzała się z decyzją władz,

by „dozór nad kościołem katolickim poruczony został
(…) inspektorowi szkolnemu
Z.[intowi]”. Żeby tylko na
tym się kończyło…
Przy parafii powstało towarzystwo śpiewacze św. Cecylii i ono także stało się zarzewiem gorącego konfliktu.
Aby rzecz pełniej naświetlić,
trzeba na chwilę sięgnąć do
idei ruchu cecyliańskiego.
Stanowił on reakcję na zeświecczenie muzyki kościelnej, zepchnięcie na dalszy
plan liturgii słowa, słowem
odejście (w klasycyzmie, baroku i romantyzmie) zasad
przyjętych na Soborze w Trydencie (połowa XVI wieku).
W XIX wieku krzewiący się
ruch cecyliański miał na celu
powrót do źródeł: do chorału gregoriańskiego oraz polifonii w stylu XVI-wiecznego
mistrza, jakim był Giovanni
Pierluigi da Palestrina. To on
stworzył w Rzymie stowarzyszenie muzyki kościelnej,
którą papież Pius IX podniósł
do rangi akademii muzycznej
(Accademia di Santa Cecilia).
Na ziemiach polskich cecyliańskie idee pojawiły się
po raz pierwszy za sprawą
ks. Józefa Mazurowskiego
(1832-1877),
nauczyciela
śpiewu i muzyki w Collegium Marianum w Pelplinie,
profesora liturgiki i śpiewu
w seminarium duchownym,
dyrygenta chóru katedralnego. Wywodził się z Ziemi
Sztumskiej (Biała Góra), tak
jak i Teodor Kiewicz (1834 w
Żuławce Sztumskiej - 1903),

prezes diecezjalnego Towarzystwa Śpiewu św. Cecylii w
Pelplinie, organista, kompozytor, autor śpiewników, nauczyciel, m.in. w Seminarium
Nauczycielskim w Kościerzynie.
Od 1880 roku cecylianie
działali także w sztumskiej
parafii św. Anny. „Zawiązane niedawno towarzystwo
(…) pomyślnie się rozwija,
co zawdzięcza się przede
wszystkim prezesowi księdzu
kapelanowi Spiering [Ferdynand Spiring] i dyrygentowi,
nauczycielowi
Laskowskiemu” - informowała „Gazeta
Toruńska” w styczniu następnego roku.
Pieśni polska, tyś
jak rosa
Ale w 1882 roku publikuje na
pierwszej stronie list ze Sztumu, który bardzo krytycznie
wyraża się o cecylianach. Nie
został podpisany, ale jego
autorstwa nietrudno się domyślić. Napisał go Konrad
Osiński, gospodarz ze Sztumskiego Pola, stojący na czele
dozoru kościelnego w św. Annie. Już wcześniej, bo w 1877
roku na tych samych łamach,
upominał się o odprawianie
mszy dla Polaków w ich języku i sprzeciwiał germanizacji.
Teraz protestował, by łacińskie pieśni cecylianów, wypierały ze sztumskiej świątyni polskie pieśni. Pisał: „O nie
wydrzecie nam naszych śpiewów kościelnych, w spadku
nam przekazanych przez praojców naszych”. I zacytował
słowa Władysława Bełzy:
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Pieśni polska, tyś jak rosa!
Co na spiekłą duszę spada.
Ty ją wiedziesz przez niebiosa
Jak w noc ciemną gwiazdka
blada!
Szczęsny ponad czyją głową
Skrzydła swoje tyś rozpięła,
Gdy mu w piersi rzucisz słowo:
Na pewno dopisał jeszcze
końcowy wers oryginału:
„Jeszcze Polska nie zginęła!”,
ale ze zrozumiałych względów redakcja tego już wydrukować nie mogła. Zakończył
zaś swój list tak: „Kształcie
ludowy nasz śpiew kościelny,
nućcie w odpowiedniej mierze pieśni niemieckie, o ile to
wymagają potrzeby niemieckich współwyznawców, lecz
dajcie nam na Boga święty
spokój z Waszymi ciągłemi
śpiewami łacińskimi”.
Sprawa sztumska
O tym, że parafia miała w
przeważającej części charakter polski świadczy fakt, że w
tym czasie tylko w co trzecią
niedzielę odprawiano msze
języku niemieckim.
Wiedząc chociażby to, łatwo
zrozumieć, że niemieckie
władze świeckie nie były
specjalnie
zainteresowane
rozbudową kościoła, a mocno schorowany i sędziwy
proboszcz Peter Gaebler, nie
miał sił, aby wydeptywać
ścieżki do urzędów.
Po jego śmierci (pochowany został przy kościele), w
1890 roku proboszczem został Karol Staliński. Miał duże
doświadczenie jako inwestor
kościoła w Prabutach, poza
tym władze świeckie spoglądały na niego łaskawym
okiem, czego dowodem były
nadane mu ordery.
Od dwóch lat parafia była
mocno podzielona, a zaczęło się od tego, że proboszcz
nie chciał przyjąć przysięgi
po polsku od nowo wybranego dozoru kościelnego.
W jego składzie był Konrad
Osiński i ten parafianin, za
czynienie tumultu w kościele,
bo tak sprecyzowano zarzut,
został skazany na 3 miesią-

ce więzienia. Potem posypały
się kolejne procesy, tym razem o krzywoprzysięstwo, a
ich źródłem był podnoszony
przez kilku parafian zarzut,
że ks. proboszcz sfałszował
listy wyborcze przy głosowaniu na członków dozoru
kościelnego. Głośno było
przez wiele miesięcy o tzw.
„sprawie sztumskiej” w całej
prasie.
Ale i temat rozbudowy powrócił. W 1895 roku „Gazeta
Toruńska” donosiła: „Obecnie odkopują fundament
przy katolickim kościele, aby
obliczyć, ile by koszta budowy nowego kościoła wynosić
mogły”. A pod koniec roku informowała o uzyskanym pozwoleniu władz rejencyjnych
i biskupich na „poszerzenie”
świątyni według planu radcy
budownictwa Dollmeyera z
Iławy. „Przybudowany zostanie obszerny przedsionek”.
Prace miały rozpocząć się
wiosną 1896 roku. Co spowodowało, że doszło to tego
wiosną, ale trzy lata później dokładnie nie wiadomo.
W drewnianym kościele
W kwietniu 1899 roku znaczna część świątyni była rozebrana. Mszy odprawiać było
już nie sposób. Dlatego obok
zaczęto stawiać prowizoryczny kościółek z drewna. Prace
te powierzono firmie Hermann i spółka ze Sztumskiego Pola. Z kolei rozbudowa
miała odbywać się pod okiem
mistrza budowlanego Mathesa z Grudziądza
W majową niedzielę odprawiono w drewnianym kościółku pierwszą mszę. A w
poniedziałek, 19 czerwca,
wydarzeniem dla parafii była
msza prymicyjna ks. Józefa
Osińskiego (1873-1915) „w
asyście licznego duchowieństwa i przy wielkim udziale
pobożnych”. Osiński, od 1902
r. do śmierci był związany z
parafią w Prabutach. A czy
miał powiązania rodzinne
z Konradem Osińskim ze
Sztumskiego Pola? Z pewnością, ale raczej dalsze. Osińscy

mieszkali także w Sztumie
i to prawdopodobniej byli
rodzice ks. Józefa. Konrad
Osiński miał też syna księdza
- Wacława (1868-1945), który po ukończeniu seminarium
duchownego w Braniewie w
1894 roku przyjął święcenia
kapłańskie we Fromborku.
Zapisał piękną i bogatą kartę
w służbie warmińskiego Kościoła i Polaków.
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy-stary kościół odbyło się
17 sierpnia. Poprzedzone zostało mszą w tymczasowym,
drewnianym. Kazanie głoszono po polsku. Potem proboszcz Karol Staliński złożył
w miedzianym pojemniku akt
rozbudowy, obok kamienia
węgielnego, we wschodniej
części przyszłej świątyni, w
miejscu, gdzie ma stanąć ołtarz. Kolejne kazanie wygłosił po niemiecku zaproszony
ksiądz spoza parafii. Starosta
sztumski Kurt Schmeling,

jako przedstawiciel rządu,
finansującego ponad 30 procent inwestycji, jako pierwszy
uderzył młotkiem w kamień
węgielny. Potem uczynili to
przedstawiciele duchowieństwa, magistratu, rady kościelnej, budowniczowie. Wieczorem w hotelu Królewski
Dwór, najlepszym w mieście,
wydano uroczyste przyjęcie.
* * *
Prace przy rozbudowie kościoła św. Anny zakończono
ostatecznie w 1901 roku. Zostały zatarte gotyckie cechy
świątyni. Charakterystyczna
drewniana część kościelnej wieży ustąpiła ceglanej.
Proboszcz Staliński i rodzina
Wawrowskich
ufundowała
nowy dzwon odlany w Fuldzie, ustawiono też organy
wykonane w znanej elbląskiej firmie Terletzki.
(fragmenty większej całości)
Janusz Ryszkowski

Po rozbudowie świątynia straciła swoje gotyckie cechy i w prawie niezmienionej postaci trwa do dziś.
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Inicjatywa lokalna i małe granty dla aktywnych
Długoletnia
i
owocna
współpraca sztumskiego
samorządu ze stowarzyszeniami i liderami środowiskowymi doprowadziła
do wzmocnienia w mieście
i środowiskach wiejskich
kapitału społecznego, niezbędnego do prowadzenia
przedsięwzięć na rzecz
mieszkańców.
W tym roku wprowadzono
dwa nowe instrumenty - inicjatywę lokalną i małe granty,
które zapewnią lepsze warunki do realizacji oddolnych inicjatyw. Z kolei samorządowi
pozwalają na lepsze zorientowanie się w potrzebach i
oczekiwaniach mieszkańców
służących poprawie jakości
życia.
Dotychczas Gmina Sztum zrealizowała trzy zadania publiczne, udzielając dofinansowania
w formie dotacji w trybie małych zleceń w wysokości 6757
zł.
Samorząd wsparł finansowo
następujące projekty: Sztumskie Święto Miodu zrealizo-

wane przez Stowarzyszenie
Wielką Konfraternię Zacnego
Jadła, Napitku i Rękodzieła
(wsparcie gminy to 30 proc.
wartości zadania); Łączenie
pokoleń - warsztaty gotowania w sołectwie Biała Góra
skierowane do mieszkańców
gminy zrealizowany przez Stowarzyszenie Przystań Biała
Góra (wsparcie gminy 85,12
proc.); Spotkanie wigilijne dla
mieszkańców gminy Sztum zrealizowany przez Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Postolinie (wsparcie
79 proc.).
W przygotowaniu są kolejne
trzy zadania publiczne planowane do realizacji w roku
2016 z inicjatywy lokalnej
mieszkańców. Dotyczą remontu chodników oraz remontu i
utworzenia miejsc rekreacji.
Małe zlecenia
W ramach trybu małych zleceń gmina może wesprzeć lub
powierzyć realizację zadania
publicznego w wysokości do
100 proc. wartości zadania.
Wniosek powinien dotyczyć

jednego z zadań publicznych
określonych w programie
współpracy Miasta i Gminy
Sztum z organizacjami pozarządowymi na dany rok.
Przyznanie dotacji zależy od
dostępności środków finansowych w budżecie gminy.
Z wnioskiem wystąpić może
stowarzyszenie lub podmiot
określony w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Okres realizacji zadania wynosi maksymalnie 90 dni.
Inicjatywa lokalna
Z inicjatywy lokalnej mogą
być realizowane zadania publiczne przede wszystkim z następujących obszarów: budowa, rozbudowa, przebudowa
lub remont dróg, chodników,
ciągów pieszo-jezdnych, kanalizacji, sieci wodociągowej,
budynków oraz obiektów
architektury,
stanowiących
własność jednostek samorządu terytorialnego oraz małej
architektury, placów zabaw
i terenów rekreacyjnych,
oświetlenie uliczne, placów,

ulic i terenów; ochrona przyrody, w tym zieleni (ekologia i
ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego); porządek i bezpieczeństwo publiczne.
Wsparcie Gminy Sztum dla
inicjatywy lokalnej może wynieść maksymalnie 70 proc.
wartości zadania, nie przekracza kwoty 20 tys. zł i polega
przede wszystkim na świadczeniach rzeczowych.
Wnioskodawcą może być
grupa mieszkańców Miasta i
Gminy Sztum (minimum dwie
osoby). Wniosek można złożyć również za pośrednictwem
lokalnej organizacji pozarządowej. Wkład inicjatora może
polegać na świadczeniu pracy
społecznej, na świadczeniach
pieniężnych lub rzeczowych.
Nabór wniosków prowadzony
jest w sposób ciągły, wniosek
rozpatrywany jest w terminie
45 dni.
Więcej informacji na stronie
www.sztum.pl, w zakładce organizacje pozarządowe.

Kto ma odśnieżać jakie drogi
Przypominamy, że za zimowe
utrzymanie dróg odpowiadają ich zarządcy. Podajemy do
nich numery telefonów.
DROGA KRAJOWA NR 55 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Obwód Drogowy Malbork, tel. 55-272-20-48, odcinek
Malbork - Sztum (Rondo na Przedzamczu);
Obwód Drogowy Kwidzyn, tel.
55-279-26-58, odcinek Rondo na
Przedzamczu - Kwidzyn.
DROGI WOJEWÓDZKIE - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Rejon w Sztumie tel. 55277-24-83 i 55-277-56-05: Sztum
- Tropy Sztumskie; Górki - Prabuty;
ul. Kasprowicza w Sztumie; Biała
Góra - Sztum; Piekło - Jarzębina;
Sztumska Wieś - Ryjewo.

DROGI POWIATOWE - Starostwo Powiatowe w Sztumie, tel.
55-267-74-51: Sztum - Koślinka
- Dąbrówka Malborska (ul. Kochanowskiego); Malbork - Gronajny Koniecwałd; Dojazd do przystanku
PKP Gościszewo od drogi krajowej
nr 55; Gościszewo - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 603
(Benowo); Sztumskie Pole - Uśnice; Piekło - Miłoradz; Dojazd do
przystanku PKP Sztumska Wieś
od drogi krajowej nr 55; Sztum
(ul. Domańskiego) - Postolin Watkowice; Postolin - Pułkowice
- Klecewko; Polaszki - Michorowo
- Mikołajki Pomorskie; Postolin Ramzy Małe - Sadłuki - Dąbrówka
Pruska; Sztum - Kalwa (ul. Barczewskiego);
Ulice w Sztumie: Żeromskiego,
Polna, Kościuszki, Reja, Lipowa,
Morawskiego, Chełmińska, Słowa-

ckiego, Nowowiejskiego, Czarnieckiego, Koniecpolskiego, Królowej
Jadwigi, Kopernika, Skłodowskiej,
Paderewskiego, Kalkszteina, Konopnickiej, Chopina;
DROGI WEWNĄTRZOSIEDLOWE Spółdzielnia Mieszkaniowa Nad Jeziorem, tel. 55-277-22-69 - Osiedle Sierakowskich, Osiedle Nad
Jeziorem, Osiedle Różane; Osiedle
Mickiewicza, Osiedle Reja;
Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa Renawa, tel. 55-279-43-32
DROGI GMINNE – za zimowe
utrzymanie wszystkich pozostałych dróg niewymienionych wyżej
odpowiada Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Sztumie - tel. 55-277-22-14.

WWW.SZTUM.PL • GRUDZIEŃ 2015

11

Pół wieku razem idą przez życie

Gertruda i Werner Werthowie z najbliższymi, burmistrzem i kierownikiem USC.

4 grudnia dwie pary małżeńskie - Krystyna i Władysław Adamscy ze Sztumu
oraz Gertruda i Werner Werthowie z Gronajn - obchodziły
w Urzędzie Stanu Cywilnego

uroczystość 50-lecia pożycia
małżeńskiego.
Burmistrz Sztumu Leszek
Tabor złożył jubilatom z tej
okazji serdeczne gratulacje
i życzenia. Podczas uroczy-

Krystyna i Władysław Adamscy ze Sztumu w otoczeniu rodziny.

stości małżonkowie otrzymali
medale, nadane parom przez
Prezydenta RP. Są przyznawane tym, którzy przez wiele
lat budują i wspierają rodzinę, dając świadectwo, jak

być razem i pomagać sobie.
Pary otrzymały także dyplomy z życzeniami oraz kwiaty.
Jubilaci oraz goście wpisali
się do kroniki USC.

Zmiany w przepisach podatkowych
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje, iż na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) z dniem 1 stycznia
2016 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z
2013 r. poz. 1381 ze zm.) oraz ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2013
r. poz. 465 ze zm.).
Najważniejsze wprowadzone zmiany to:
1. Postępowanie podatkowe nie będzie wszczęte, a wszczęte zostanie umorzone, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza określonych, na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych
kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529).
Aktualnie najniższa kwota doręczenia przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru wynosi 6,10zł., w związku z czym
to tej kwoty nie będą wystawiane decyzje podatkowe.
Powyższa zmiana nie zwalnia jednak z obowiązku złożenia informacji/deklaracji podatkowej.
2. Jednorazowa płatność podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego do 100zł (nie dotyczy podatku od środków
transportowych i opłat lokalnych).
W przypadku, gdy kwota podatku na dany rok podatkowy nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny
jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. do 15 marca każdego roku. Zmiana ta ma również
zastosowanie do łącznego zobowiązania pieniężnego.
3. Nowe zasady przeliczania następujących użytków rolnych:
• rowy – 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego,
• grunty rolne zabudowane – 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowego,
• grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego,
• grunty pod stawami niezarybionymi – 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego,
• grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowego.
Więcej informacji w zakresie zmian w podatkach można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w pokoju 22 lub dzwoniąc
pod numer 55 640-63-35.
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Pomóżmy Agnieszce
Zarząd
Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR w Sztumie
zorganizował akcję charytatywną
„Pomóżmy
Agnieszce” oraz założył konto specjalne: BS
Sztum 57 8309 0000
0032 7022 2000 0020.
Wszystkie zebrane środki
na tym koncie przeznaczone
będą na leczenie rehabilitacyjne i powrót do zdrowia
Agnieszki Borowskiej po
nieszczęśliwym
wypadku
podczas treningu na torze
bobslejowym. Zawodniczka
uczestniczyła w obozie kadry Polskiego Związku Bobslejowego i Skeletonu w Sigulde na Łotwie.
Agnieszka jest dwudziestokrotną medalistką mistrzostw Polski w lekkiej atletyce: 7-boju, skoku wzwyż
i w dal. Jest najbardziej utytułowaną zawodniczką ze
Sztumu i powiatu.
Za pomoc i okazane wsparcie zarząd klubu serdecznie
dziękuje.

Dojrzały dziesięciolatek świętuje
Lekkoatletyczny
Klub
Sportowy Zantyr obchodzi swoje 10-lecie. Trudno
dziś sobie wyobrazić miejski pejzaż bez licznego
grona działaczy, trenerów,
zawodników a także sympatyków klubu.
Pod koniec listopada 2005
roku na zamku odbyła się
prezentacja nowo powstałego
klubu Zantyr. Była to praktycznie inauguracja działalności.
Prezes Bogdan Owsiany w wywiadzie dla lokalnego dodatku
„Dziennika Bałtyckiego” mówił, że klub powstał pod koniec
czerwca 2005 roku i przejął
zawodników, trenerów i działaczy sekcji lekkoatletycznej
MLKS Victoria Sztum. „Główny
celem, jakim sobie stawiamy,
jest popularyzacja lekkiej atletyki w środowisku sztumskim”. Prezes zapowiedział
też kontynuację imprez masowych, m. In. Zimowego Grand
Prix Sztumu. Od początku w
Zantyrze znalazła się, oprócz
uzdolnionej młodzieży, grupa
biegaczy weteranów: Bogdan
Cebula, Sławomir Rozenberg,
Hieronim Rasiak, Mieczysław
Dobrenko, Leszek Tabor, Le-

Ryszard Mazerski był ojcem założycielem sztumskich klubów: PLKS, Victoria oraz Zantyr.

szek Piotrowski, Andrzej Belzyt i Jerzy Czaja. Dobra postawa młodych zawodników
zaowocowała powołaniami do
kadry okręgu (Elżbieta Owsiana, Elżbieta Cebula, Marzena
Grochowska, Natalia Niepla,
Agnieszka Borowska) i kadry
narodowej juniorów (Marcin
Urbanowski). Najważniejsze
osiągnięcia 2005 roku: brązowy medal Anny Karawaj w
ogólnopolskim finale Czwartków Lekkoatletycznym na 600
m, IV miejsca Marcina Urbanowskiego w Młodzieżowych
Mistrzostwa Polski w biegu na
3 km z przeszkodami i Bartosza Mazerskiego w Mistrzostwa
Polski w Maratonie. Pierwszy
zarząd klubu tworzyli: Bog-

dan Owsiany - prezes, Ryszard
Mazerski - wiceprezes, Maria
Owsiana - sekretarz, Bogdan
Cebula - skarbnik, Jacek Kostrzewski, Zygmunt Słupecki
i Tadeusz Rogacki. Przez następne lata klub prężnie się
rozwijał, umiejętnie balansując
między sportem wyczynowym
i rekreacją, popularyzując aktywność ruchową wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych. Amatorzy chodzenia z kijkami znaleźli
tu swoją przystań, a ostatnio
także baśkarze. 17 grudnia
LKS Zantyr Sztum zaprosił
osoby związane w klubem do
Kino-Teatru Powiśle na swoje
10-lecie. Relację z uroczystości
oraz bilans 10-lecia zamieścimy w następnym wydaniu.

Lider - kolarski bilans
Kolarze LIDERA Sztum zaczęli
przygotowania do nowego sezonu. Zawodnicy trenują w sali
i siłowni oraz na rowerach górskich w zależności od pogody.
Najlepszym zawodnikiem LIDERA w 2015 był niewątpliwie Szymon Niewdana (junior młodszy). Jego najlepsze
osiągnięcia to drugie miejsce w
międzynarodowym, dwuetapowym wyścigu kolarskim w Lutrach k. Biskupca, był dziewiąty
w ogólnopolskim wyścigu Cyklo
Gdynia, szesnasty w ogólnopolskim wyścigu w Krokowej.
Jako jedyny zakwalifikował się
do Olimpiady Młodzieży rozgrywanej w Koziegłowach koło
Częstochowy. Michał Wróbel
(junior młodszy) zajął drugie
miejsce na etapie w wyścigu

w Lutrach ze startu wspólnego,
siódme w wyścigu w Gdyni, jedenaste w wyścigu szosowym
Kijewie Królewskim. Piotr Lewandowski (junior młodszy)
wygrał wyścig szosowy w Miłkach koło Giżycka i był szósty
w wyścigu międzynarodowym
w Lutrach. Mateusz Skoczyński (junior młodszy) do swoich osiągnięć dopisał trzecie
miejsce w wyścigu szosowym
dookoła Jeziora Luterskiego
w Lutrach, czwarte miejsce
w Miłkach, dziewiąte w Cyklo
Gdynia. Jan Smoliński (żak),
młody utalentowany zawodnik
wygrał wyścigu w Lutrach, był
drugi w kryterium ulicznym w
Jabłonowie Pomorskim, piąty
w Miłkach, jedenasty w Małym
Rudniku w wyścigu szosowym.

Szymon Niewdana na finiszu. Obok legenda polskiego kolarstwa Czesław Lang.

Marcin Onasz (żak) był szósty
w Lutrach, dziesiąty w Miłkach.
Wiktor Czerwiński (kategoria
masters M-60), został sklasyfikowany na dwudziestym miejsce w wśród stu sklasyfikowanych zawodników. Osiągnięcia
to trzecie miejsce wyścigu w
Lutrach, czwarte w Miłkach w
wyścigu międzynarodowym,

piąte w Ostrzycach.
- Naszym zawodnikom i
wszystkim sympatykom kolarstwa składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne i
spełnienia marzeń w nowym
2016 roku – mówią Grzegorz
Niewdana i Eugeniusz Słonina,
działacze Lidera Sztum
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Program Rodzina 500+
Zgodnie z zapowiedziami rządu od 1 kwietnia 2016 roku
ma ruszyć wypłata obiecanych
środków dla rodzin. Przygotowywany program przewiduje
zapomogi w wysokości 500
zł na każde drugie i następne dziecko. W odniesieniu do
pierwszego dziecka ta kwota
przysługiwałaby, jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczałby kwoty
800 zł, lub kwoty 1200 zł, jeżeli którekolwiek z dzieci jest
dzieckiem niepełnosprawnym.
Program „Rodzina 500+” ma
wspierać rodziców i opiekunów w wychowywaniu dzieci.
Jego celem nadrzędnym jest
odwrócenie
negatywnego
spadku urodzeń i zwiększenie
dzietności oraz poprawa sytuacji polskich rodzin. Trudno
obecnie oszacować, w jaki
sposób ten projekt przełoży
się na wzrost dzietności. Wie-

my na pewno, że to, co sprzyja
posiadaniu dzieci, to stabilna
sytuacja materialna rodziny.
Nowe świadczenie będą mogli
pobierać rodzice, opiekunowie prawni bądź opiekunowie
faktyczni dziecka. Zgodnie z
projektem ustawy będzie ono
przysługiwało do czasu ukończenia przez dziecko 18 roku
życia. Nie wszyscy mogą jednak liczyć na taką pomoc ze
strony państwa. Z ubiegania
o świadczenie wychowawcze
wyłączone zostały rodziny,
w których dziecko: pozostaje w związku małżeńskim,
jest umieszczone w instytucji
zapewniającej
całodobowe
utrzymanie, jest uprawnione
do świadczenia wychowawczego na własne oraz w sytuacji, kiedy członek rodziny
otrzymuje świadczenia rodzinne z innego kraju.
Pomoc w ramach Programu

„Rodzina 500+”, dla niektórych może oznaczać utratę
innych świadczeń i zasiłków.
Zgodnie z analizą, mimo iż
dzięki reformie wzrosną dochody rodzin, korzyści większości z nich mogą być ograniczone. Wszystko przez to,
że świadczenie w wysokości
500 zł będzie się wliczało do
dochodu osób, które starają
się o pomoc społeczną. Zatem
osoby, które otrzymają dodatek 500 zł na dziecko, mogą
przekroczyć próg dochodowy uprawniający do pobierania świadczeń socjalnych czy
świadczeń rodzinnych.
500 złotych na dziecko będzie
wypłacał rodzinom urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy
społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych.
Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać co roku w
miejscu zamieszkania. O ter-

minie składania wniosku obowiązkowo informować będzie
nas organ wydający świadczenie. Pierwsze komunikaty w
tej sprawie powinny pojawić
się w marcu 2016 roku. Gdy
rodzina będzie ubiegać się o
500 złotych na drugie i kolejne
dzieci nie będzie konieczności
dołączania zaświadczenia o
dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium
dochodowego, a więc co roku
trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu.
Wszystkie te zmiany mają
ogromny wpływ na ilość
świadczeniobiorców, jak i na
poziom zatrudnienia w ośrodkach pomocy społecznej, trudno jednak na dziś oszacować
ich skalę. Urzędy czekają na
wytyczne i konkrety odnośnie
nowych zmian w świadczeniach.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
podaje do publicznej wiadomości wyciąg z
ogłoszenia o sprzedaży w drodze przetargu
nieograniczonego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, przemysłowej i usługowej:

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
podaje do publicznej wiadomości wyciąg z
ogłoszenia o sprzedaży w drodze przetargu
nieograniczonego budynków i prawa użytkowania wieczystego z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności wczasowo- turystycznej:

nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Kochanowskiego, składającej się z działki nr 279/200 o pow. 588
m2 zabudowanej budynkiem garażowo-magazynowym
o pow. użytkowej 270,20 m2 oraz działki niezabudowanej nr 279/203 o pow. 222 m2.
Nr
księgi
wieczystej
GD2I/00014470/8
i
GD2I/00018927/5. Cena wywoławcza za nieruchomość
178 400,00 zł.
Termin i miejsce przetargu: dnia 07.01.2016 r. o godz.
1000 w budynku Urzędu, sala nr 33
Wadium w wysokości 17 840,00 zł netto należy wpłacić
na konto depozytowe Urzędu Miasta i Gminy w Banku
Spółdzielczym nr 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040 w
terminie do dnia 04.01. 2016 r.
Podstawa sprzedaży: Uchwała Nr XII.90.2015 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 26.08.2015 r.
Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu
oraz na stronie www.sztum.pl w zakładce „Ogłoszenia
i wykazy”.
Szczegółowych informacji można uzyskać osobiście,
pok. 41-43, 52 lub pod nr tel. 55 640 63 62 (72) (79).

Działki nr 654/3 o pow. 2930 m2 zabudowanej trzema budynkami o pow. użytkowej 946,80 m2, w których mieści się Ośrodek Wczasowy „RELAX”. Nr KW
GD2M/00047190/5 - prawo użytkowania wieczystego do
05.12.2089 r.
Nieruchomość położona w Krynicy Morskiej przy ul. Żeromskiego nr 2, powiat nowodworski, województwo pomorskie. Ośrodek położony w lesie sosnowym, w odległości od morza i plaży - około 120 m.
Cena wywoławcza: za budynki z wyposażeniem 1 710
000,00 zł, za prawo użytkowania wieczystego działki 1
090 000,00 zł
Termin i miejsce przetargu: 29.01.2016 r. o godz. 1100
w budynku Urzędu, sala nr 33
Wadium w wysokości: 280 000,00 zł należy wpłacić na
konto BS w Sztumie nr 19 8309 0000 0000 0042 2000
0040 w terminie do dnia 26.01.2016 r.
Podstawa sprzedaży: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XXII/152/2008 z 29.03.2008r.
Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu
oraz na stronie www.sztum.pl w zakładce „Ogłoszenia
i wykazy”.
Szczegółowych informacji można uzyskać osobiście,
pok. 41-43, 52 lub pod nr tel. 55 640 63 62 (72) (79).
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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 Miasta i Gminy – archiwum

Telefon

Leszek Tabor
64-06-301
Ryszard Wirtwein
64-06-302
Daria Mietlewska-Dura
64-06-320
Danuta Wiatrowska
64-06-317
Czesław Oleksiak
64-06-388
Marzena Grochowska
64-06-301/02
REERAT ORGANIZACYJNY
Kierownik - kadry
Małgorzata Draganek
64-06-385
Biuro Rady
Czesława Jaźwińska
64-06-308
Biuro Informacji Urzędu
Regina Lukas
64-06-303
FAX
64-06-300
Sprawy organizacyjne i OC
Angelika Pyzik-Kapszewicz
64-06-321
Sprawy organizacyjne i BHP
Joanna Siebert
64-06-352
Kamil Markowski
64-06-322
Informatyk Urzędu
Mateusz Krzysztofik
64-86-848
Ewidencja ludności
Małgorzata Grzyb
64-06-373
Dowody osobiste
Halina Koszalińska
64-06-325
REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO
KIEROWNIK
Ewa Ruczyńska
64-06-393
Z-ca Kierownika - pozyskiwanie środków pomocowych
Gabriela Smolińska
64-06-387
Stanowisko ds. projektów współfinansowanych ze środków
Lucyna Szymańska
64-06-387
pozabudżetowych
Sprawy informacyjno - prasowe
Janusz Ryszkowski
64-06-383
Rozliczanie projektów i środków pomocowych
Michał Izdepski
64-06-383
Stanowisko ds. projektów i aktywizacji społecznej.
Daria Wojtaś
64-06-340
Stanowisko ds. projektów, turystyki i promocji gminy
Małgorzata Schufreida
64-06-340
REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY
p.o. Z-cy Kierownika
Teresa Zgubińska
64-06-392
Księgowość budżetowa
Wanda Grabowska
64-06-392
Księgowość budżetowa
Barbara Kara
64-06-338
Księgowość budżetowa
Monika Rosińska, Agnieszka Szymańska
64-06-311
Księgowość budżetowa /Płace
Ewa Zdziennicka, Barbara Albrecht-Politowska
64-06-306
REFERAT PODATKOWY
KIEROWNIK - wymiar podatku – wieś
Iwona Sanewska
64-06-337
Wymiar podatku – miasto
Sylwia Lipińska
64-06-335
Teresa Truskawa
64-06-396
Windykacja należności
Małgorzata Surdyka
64-02-226
Windykacja należności
Aleksandra Połuszańczyk-Pajdzik
64-06-336
Księgowość podatkowa
Edyta Łukaszewicz
64-06-386
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BEZPIECZEŃSTWA
KIEROWNIK
Marcin Lipiński
64-06-315
p. o. Z-ca Kierownika
Dariusz Kumuda
64-06-319
Stanowisko ds. komunalnych
Zdzisław Barański
64-06-319
Stanowisko ds. komunalnych
Halina Cymerys
64-06-314
Działalność gospodarcza i sprawy sołeckie
Grażyna Żołędowska
64-06-316
Ochrona środowiska
Miłosz Gutjar
64-06-349
Komendant Ochrony Przeciwpożarowej
Roman Markowicz
697 336 222
64-06-384
Stanowisko ds. energetycznych
Michał Mroczkowski
64-06-384
STRAŻ MIEJSKA
Wojciech Bednarski, Jacek Szymański
601 218 587 64-06-341
REFERAT INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
p. o. KIEROWNIKA
Teresa Wasielewska
64-06-323
p.o. Z-cy Kierownika
Lidia Ruszała
64-06-390
Inwestycje gminne
Natalia Smoter
64-06-390
Inwestycje gminne
Elżbieta Oblotzka, Agnieszka Łuniewska-Jarzyna
64-06-399
Zamówienia publiczne
Malwina Wiśniewska
64-06-363
REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU
Iwona Wyżykowska
64-06-379
KIEROWNIK
Z-ca Kierownika - plany miejscowe, studium
Agnieszka Topolewska- Reksa
64-06-380
Dajana Czarnecka
Planowanie przestrzenne - warunki zabudowy
64-06-380
Justyna Jaśtak
Gospodarka nieruchomościami - dzierżawy
64-06-372
Krzysztofa Parafiniuk
Sprawy lokalowe
64-06-372
Halina Tymoszuk
Gospodarka nieruchomościami - sprzedaż
64-06-362
Beata Tritt
Podziały geodezyjne, scalenia i wywłaszczenia
64-06-324
Joanna Stopa
Planowanie przestrzenne
64-06-324
URZĄD STANU CYWILNEGO
KIEROWNIK
Sabina Jabłońska-Janus
64-06-382
Z-ca kierownika
Marzanna Moneta
64-06-326
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Dziękujemy wam, wolontariusze

Podziękowanie odebrali członkowie Koła Caritas działającego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie.

Spotkanie rozpoczęło się
zbiórką przed Urzędem Miasta i Gminy. Po przywitaniu
przez burmistrza Leszka Tabora uczestnicy przemaszerowali do kinoteatru.
Przybyło blisko 300 osób wolontariusze wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście.
Podczas Gali przedstawiciele
sztumskiego samorządu oraz
organizatorzy złożyli podziękowania wszystkim wolontariuszom i ich opiekunom,
którzy bezinteresownie działają na rzecz drugich osób.
Opiekunowie grup wolontariackich otrzymali statuetki
wykonane corocznie, specjalnie na tę uroczystość, przez
Zakład Karny w Sztumie, a
wolontariusze świeczniki wykonane przez uczestników i
terapeutów Środowiskowego
Domu Samopomocy w Czerninie. W trakcie uroczystości
występowały dzieci z Zespołu
Szkół w Czerninie, Gimnazjum w Sztumie, SP nr 2 w
Sztumie, w tym z Klubu Gier
Planszowych PIONKOLANDIA
oraz zespoły i soliści Sztumskiego Centrum Kultury. Finał uroczystości był słodki, a
przygotowany tort smakował
wszystkim wybornie.

Galę Wolontariatu poprzedziła zbiórka przed Urzędem Miasta i Gminy.

Wolontariuszem można być w każdym wieku…
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