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Obwodnica Sztumu
Trzy warianty przebiegu  
planowanej obwodnicy  
Sztumu zaprezentowali  

projektanci podczas spotkania 
z mieszkańcami.
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Wsparcie inwestycji
Budowa nowej oczyszczalni  

ścieków to jeden z kilku  
projektów, na które Miasto 
i Gmina Sztum ubiega się 

 o dofinansowanie.

Str. 5

Szczepimy się
155 osób przyjęło 5 września  
jednodawkowy preparat firmy  

Johnson@Johnson  w mobilnym 
punkcie szczepień utworzonym  

w magistracie.
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Z miasta i gminy
POWOŁANIA I NADANIA
Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej burmistrz Le-
szek Tabor uroczyście wręczył akty powołania na stano-
wisko dyrektora: Zespołu Szkół w Czerninie - Bożenie An-
drzejewskiej, Zespołu Szkół w Gościszewie - Magdalenie 
Zimińskiej-Sałek, Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi - Da-
riuszowi Szewczakowi. Pogratulował też nowym-starym 
dyrektorom wygrania konkursów na te stanowiska.
Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego odebrali: 
Joanna Czerwińska, Iwona Pięta, Sylwia Wilczewska - na-
uczycielki edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie oraz Sławomir Orze-
chowski, nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podsta-
wowej w Nowej Wsi.

NIGDY WIĘCEJ WOJNY! 
W 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej odby-
ły się uroczystości pod pomnikiem Rodła i Gła-
zem Pamięci. W okolicznościowym wystąpieniu 
burmistrz Leszek Tabor przypomniał tragizm 
tamtego czasu: prześladowania Polaków na 
Ziemi Sztumskiej długo przed 1 września 1939, 
osamotnienie napadniętej Polski oraz ogrom 
ofiar, będących rezultatem sześcioletnich dzia-
łań zbrojnych szacowanych w ogólnej skali od 
50 do 80 mln, z czego ponad 5,6 mln stanowili 
obywatele polscy.

RADOSNY DZWONEK
Za widokiem uczniów, którzy tłumnie i gwar-
nie znowu spieszą do swojej szkoły, stęsknili  
się chyba wszyscy. Podkreślał to burmistrz Le-
szek Tabor podczas inauguracji roku w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Sztumie. Podziękował też 
rodzicom, opiekunom, gronu pedagogicznemu 
za ogromne zaangażowanie w trudnym czasie 
zdalnego nauczania. 
Aby szkoła tętniła życiem przez 10 mie-
sięcy, bez konieczności wprowadzania na-
uczania hybrydowego, konieczne są dalsze 
szczepienia przeciw COVID – 19. Zaapelowali  
o to do rodziców i opiekunów burmistrz Tabor 
oraz dyrektor SP 2 Agnieszka Bogucka. Gmina 
będzie wspierała szkoły także w tym zakresie.
Do pięciu szkół podstawowych, które są  
w gestii Miasta i Gminy Sztum, uczęszcza 1424 
uczniów. 177 z nich rozpoczęło naukę w kla-
sach pierwszych.
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Obwodnica Sztumu.  
Trzy warianty do konsultacji

- Interesuję się przyszłą inwestycją, 
bo kupiliśmy działkę budowlaną. 
Chcę wiedzieć, czy droga nie będzie 
zbyt blisko mojego domu - mówiła 
jedna z mieszkanek tuż przed spo-
tkaniem konsultacyjnym dotyczącym 
budowy obwodnicy Sztumu, zorgani-
zowanym przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział 
w Gdańsku. 

7 września w Kino-Teatrze Powiśle, 
przedstawiono mieszkańcom 3 wa-
rianty jej przebiegu, przyjęte do dal-
szych prac. 

- To początek procesu projektowania 
- wyjaśniał Adam Herasimowicz, je-
den z dwóch głównych projektantów 
i koordynatorów prac projektowych. 
- Chcemy zebrać uwagi i wnioski, do-
tyczące przedstawionych wariantów. 

Pierwszy z wariantów (zaznaczony na 
publikowanej mapie kolorem czer-
wonym) zakłada ominięcie miasta 
po stronie zachodniej. Jest to odci-
nek najkrótszy, ale musiałby zostać 
naszpikowany kosztowną infrastruk-
turą techniczną, m.in. wiaduktami 
nad torami kolejowymi. 

Wariant wschodni (kolor fioletowy 
na mapie) jest zbieżny ze studium 
rozwoju miasta i gminy przyjętym 
w 2000 roku. Zaczyna się od Spe- 
cjalnej Strefy Ekonomicznej, prze-
biega blisko Jeziora Barlewickiego, 
między Barlewicami i Barlewiczka-
mi, a następnie łagodnymi łukami 
między Czerninem zmierza do drogi 
krajowej za Sztumską Wsią.

Drugi wariant wschodni (kolor nie-
bieski na mapie) jest najdłuższy i naj-
bardziej oddalony od miasta.

Mieszkańcy zgłosili swoje uwagi do 
każdej z przestawionych propozycji. 
Burmistrz Leszek Tabor przekazał 
też opinię samorządu. Najbardziej 
korzystny byłby „niebieski” wariant 
przebiegu obwodnicy, niekrępujący 
rozwoju miasta i gminy, a jednocze-
śnie minimalizujący konflikty wśród 
mieszkańców, bo najmniej ingero-
wałby w tereny zamieszkałe. 

- Celem nadrzędnym dla Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
jest poprawa bezpieczeństwa na od-
cinku drogi krajowej przebiegającej 
przez Sztum, zmniejszenie hałasu 
i emisji spalin - stwierdził burmistrz 
Leszek Tabor. - Od samego począt-
ku jako samorząd - i za to chciałbym 
Generalnej Dyrekcji podziękować 
- zostaliśmy włączeni w proces pro-
jektowania obwodnicy. Wiadomo, że 
jej przebieg będzie niezwykle ważny 
dla rozwoju naszych sołectw, także 
dla mieszkańców, którzy zainwesto-
wali na tych terenach.

W połowie przyszłego roku powinni-
śmy poznać przebieg planowanej ob-
wodnicy. Zadecyduje o tym inwestor 
- GDDKiA. Ukończenie dokumentacji 
projektowej przewiduje się na ostatni 
kwartał 2023 roku. 
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Samorząd stara się o środki na inwestycje
Rady na odpady
16 czerwca do Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku samorząd 
złożył wniosek o dofinansowanie 
projektu pn. „Sztum circular eco-
nomy - odpowiedzią na współcze-
sne wyzwania klimatyczne”. Jest on 
efektem współpracy Miasta i Gminy 
Sztum z trzema partnerami: Sto-
warzyszeniem Gmin RP Euroregion 
Bałtyk, Politechniką Gdańską i parte-
rem norweskim - International Deve-
lopment Norway. 
Założeniem projektu jest stworzenie 
na naszym terenie możliwości do 
realizacji zasad gospodarki obiegu 
zamkniętego i ograniczenie ilości od-
padów kierowanych do składowania.  
W ramach projektu planuje się bu-
dowę nowoczesnego Punktu Se-
lektywnego Zbierania Odpadów Ko- 
munalnych oraz hali magazynowo-
-naprawczej, do której mieszkańcy 
będą mogli oddać rzeczy niepotrzeb-
ne, a nadające się do ponownego 
użycia i wykorzystania. Zaplanowano 
także szeroki zakres działań infor-
macyjno-edukacyjnych. 
Całkowita wartość projektu, który 
przeszedł pozytywnie ocenę formal-
ną, a obecnie trwa ocena merytorycz-
na, wynosi ponad 5 mln zł, z czego 
dofinansowanie to 85 proc. kosztów. 

Oczyszczalnia w Polskim Ładzie
Trzy wnioski zostały złożone do Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład - Pro-
gram Inwestycji Strategicznych. Do-
tyczą one dofinansowania budowy 
oczyszczalni ścieków w Sztumskim 
Polu, budowy kanalizacji sanitarnej  
w Nowej Wsi, Sztumskiej Wsi i Zaje-
zierzu oraz przebudowy drogi Czer-
nin - Ramzy Małe. 
Całkowita wartość tych trzech inwe-
stycji wynosi 80 mln zł. Wszystkie zło-
żone wnioski wpisują się w pierwszy 
obszar priorytetowy z przewidzianym 
poziomem dofinansowania do 95 proc. 

Przebudowa ulic
Do Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg Miasto i Gmina Sztum złożyło 
do Wojewody Pomorskiego projekt 

przebudowy ulic Donimirskich, Topo-
lowej, Zielnej i Okrężnej w Czerninie. 
W ramach inwestycji planowana jest 
przebudowa tych dróg wraz z infra-
strukturą towarzyszącą (chodnika-
mi, instalacjami podziemnymi) oraz 
zastosowaniem rozwiązań służących 
zapewnieniu bezpieczeństwa (przej-
ścia dla pieszych, progi zwalniające, 
wyniesione skrzyżowanie). 
Planowa wartość inwestycji wyno-
si 7,5 mln zł. Miasto i Gmina może 
otrzymać 50 proc. zakładanych kosz-
tów zadania. 
Czekamy na rozpatrzenie tych wnio-
sków.

Przejścia dla pieszych
Tymczasem inne 3 wnioski, złożone 
w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na budowę i przebu-
dowę przejść dla pieszych, zostały 
rekomendowane do dofinansowa-
nia. Projekty dotyczą budowy przej-

ścia dla pieszych przy ul. Akacjowej  
w Czerninie oraz przebudowy istnie-
jących przejść dla pieszych przy ul. 
Słonecznej w Sztumie i ul. Reymonta 
w Czerninie. 
W ramach inwestycji zaplanowano 
budowę wyniesionych skrzyżowań 
wraz z oświetleniem i oznakowa-
niem. Szacunkowy koszt wykonania 
jednego przejścia to 73 250 zł, z cze-
go dofinansowanie to 50 proc. kosz-
tów. Termin wykonania - do kwietnia 
przyszłego roku. 

Droga dojazdowa do pól
28 lipca zawarto umowę z Wojewódz-
twem Pomorskim na modernizację 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
Koślinka - Koniecwałd. Na tej pod-
stawie przyznano Miastu i Gminie 
Sztum dotację w wysokości 96 655 zł 
na wykonanie drogi z płyt yumbo 
na długości 550 m. Inwestycja jest  
w trakcie realizacji.
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Mali e-mocni z dofinansowaniem
To kolejna dobra wiadomość, związana w edukacją naj-
młodszych. Miasto i Gmina Sztum otrzymała dofinanso-
wanie w wysokości 816 712,69 zł na realizację projektu pn. 
„Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości 
edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum”. 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Całkowita wartość projektu wynosi 960 838,46 zł. 

Projekt zakłada utworzenie Publicznego Punktu Przed-
szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Maksymiliana  

Golisza w Sztumie (rekrutacja trwała do 24 września) 
oraz realizację dodatkowych zajęć, m.in.: logopedycznych, 
gimnastyki korekcyjnej, z języka angielskiego, matema-
tyczno-przyrodniczych, warsztatów naukowo-technicz-
nych, a także wyjazdów edukacyjnych i szkoleń doskona-
lących dla nauczycieli. 
Projekt zakłada również doposażenie przedszkoli w sprzęt 
komputerowy oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, 
materiały plastyczne i biurowe.
Dziękujemy marszałkowi Józefowi Sarnowskiemu za wspie-
ranie tworzenia miejsc przedszkolnych i podnoszenia ja-
kości edukacji przedszkolnej.

Od 1 września uczniowie sztumskiej „Dwójki” 
mogą korzystać z wyremontowanej i nowo-
czesnej stołówki szkolnej.
W ramach rządowego programu „Posiłek  
w szkole i w domu” Miasto i Gmina Sztum po-
zyskało finansowe wsparcie na modernizację 
kuchni oraz stołówki w Szkole Podstawowej  
nr 2. Ogólna wartość projektu to 100 tys. zł.
W czasie wakacji przeprowadzono komplek-
sowe prace remontowe, w ramach których 
m.in. zmodernizowano instalację hydrauliczną, 
gruntownie odnowiono ściany oraz sufity, wy-
mieniono glazurę, wstawiono nowe drzwi PCV 
z oknem podawczym. W magazynie spożywczym i w kuchni zainstalowano klimatyzację. Postawiono ścianki do wydzie-
lenia części zmywalnej w kuchni. Został zakupiony nowoczesny sprzęt, m.in. szafa chłodnicza, płyta indukcyjna, waga, 
umywalka bezdotykowa, a do odnowionej jadalni nowe stoliki i krzesełka.

Posiłek w szkole w nowoczesnej stołówce
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Ulica Młyńska po przeprowadzonej mo-
dernizacji nabrała nowego klimatu. Efekt 
cieszy mieszkańców, zwłaszcza, że była to 
najtrudniejsza inwestycja drogowa w mie-
ście od wielu lat. Podczas wykopów pod 
nowe instalacje natrafiono na fundamenty 
średniowiecznego kościoła św. Ducha, co 
zastopowało na dłuższy czas roboty bu-
dowlane. 

Mamy uliczkę, która przebiega nad frag-
mentem kościoła, co samo w sobie prze-
mawia do wyobraźni. O kościele św. Du-
cha niewiele mamy informacji. Znacznie 
więcej o przylegającym doń szpitalu, dziś 
byśmy powiedzieli raczej - przytułku, 
pod tym samym wezwaniem. Obszer-
nie pisał o nim kilkakrotnie dr Wojciech 
Szramowski, m.in. w monografii „600 lat 
Sztumu. Studia z dziejów miasta i parafii 
św. Anny” (2017). 

Kościół i przytułek zostały wzniesione 
najpewniej równocześnie i na początku 
znajdowały się pod władaniem zakonu 
krzyżackiego. Sam szpital do XVIII wieku 
zajmował teren 10 metrów na 6 (w przy-
bliżeniu). A kościół? Podobno nie był to 
mały obiekt. Być może badający pozosta-
łości archeolodzy rzucą trochę światła na 
tę sprawę. Ciekawostką może być to, że 
świątynię posiadali przez jakiś czas lu-
teranie. Musieli ją przekazać na powrót 
katolikom. Szpital miał spory majątek, 
stąd liczne spory o pieczę nad nim. Nazwa 
Szpitalna Wieś to pamiątka po tym, że 
Szpital św. Ducha miał tam swoje ziemie. 
Dzierżawiąc je, miał środki na prowadze-
nie przytułku.

Najprawdopodobniej kościół mocno 
ucierpiał podczas wielkiego pożaru mia-
sta w 1681 roku. Protokoły kościelnych 
wizytacji  podnosiły sprawę jego odbudo-
wy, jednak do tego nie doszło. 

Warto dodać, że pamięć o kościele św. 
Ducha trwała jeszcze wśród sztumian pod 
koniec XIX wieku. Anonimowy korespon-
dent „Gazety Toruńskiej”, donosząc o sta-
raniach związanych z rozbudową kościoła 
św. Anny, pisał, że w dawnych czasach 
były w mieście dwa kościoły katolickie 
(św. Anny i św. Ducha) i dodatkowo kaplica 
na zamku krzyżackim.

Tajemnica  
ulicy Młyńskiej

Ulica Młyńska po modernizacji nabrała nowego blasku.

Radni podczas wyjazdowej sesji w lipcu wizytowali inwestycję.

Podczas prac okazało się, że fragment nadbudowanego z cegieł muru miejskiego 
jest w złym stanie technicznym. Służby konserwatora zabytków zgodziły się na 

jego rozebranie i zastąpienie barierką. Wkrótce zostanie zamontowana. 
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Niedziela pod znakiem szczepień
155 osób przyjęło w niedzielę,  
5 września  jednodawkowy preparat 
firmy  Johnson@Johnson  w mobil-
nym punkcie szczepień, który utwo-
rzono w pomieszczeniach Urzędu 
Stanu Cywilnego w Sztumie. 
Liczby mówią jasno, że akcja była 
bardzo potrzebna! Warto podzięko-
wać Szpitalowi Polskiemu za wspar-
cie, paniom kwalifikującym i szcze-
piącym oraz pracownikom Urzędu 
Miasta i Gminy.
Sztum z gminą zajmuje pierwsze 
miejsce w powiecie pod względem 
wskaźnika wyszczepienia. Pełną 
dawkę przyjęło 50,2 proc. mieszkań-
ców (9124 osób – dane z 18 wrze-
śnia), do tego dochodzi niecałe 300 
osób, które zaszczepiło się jedną 
dawką. Aby uzyskać odporność po-
pulacyjną potrzebne jest przekro-
czenie progu minimum 65 proc. A do 
tego jeszcze sporo brakuje!

Dlatego zachęcamy do odwiedzin 
punktu szczepień przy ul. Reja  13 
(budynek dawnego pogotowania) 
w Sztumie. Nie trzeba się reje-
strować, wystarczy przyjść… 
Samorząd zapewnia dowóz tym 
mieszkańcom miasta i gminy 
Sztum, którzy z przyczyn obiek-
tywnych nie są w stanie sami 
dotrzeć do punktów szczepień  
w Sztumie. 
W pierwszej kolejności cho-
dzi o osoby posiadające I gru-
pę inwalidzką lub kategorię 
niepełnosprawności R i N, lub 
mające obiektywne i niemożli-
we do przezwyciężenia we wła- 
snym zakresie trudności w dotarciu 
do punktu szczepień (np. brak ko-
munikacji).
W razie takiej potrzeby po uzyskaniu 
informacji o terminie szczepienia 
prosimy z minimum dwudniowym  

 
wyprzedzeniem o telefoniczne kon-
taktowanie się (w godz. 7.30 - 15.30) 
z koordynatorami organizowania 
transportu, te l .  (55 )  640  63  21  
i 663 811 583.

Mobilny punkt szczepień w pomieszczeniach 
Urzędu Stanu Cywilnego w Sztumie. 

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor podpisał 
porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czy-
ste powietrze”.
Jednym z działań z tym związanych było uruchomienie 
Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, które-
go zadaniem jest informowanie o założeniach programu 
„Czyste powietrze” oraz pomoc w wypełnianiu wniosków 
o dotacje. 
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny znajduje się w budyn-
ku Urzędu Miasta i Gminy, III piętro, pok. 67 i jest czynny  

w środy w godzinach od 7.30 do 17.00 i czwartki w godzi-
nach od 7.30 do 15.30, tel. 55 640 63 30, e-mail: edyta.ja-
caszek@sztum.pl
W skrócie najważniejsze informacje o programie:

Dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych bu-
dynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach 
jednorodzinnych maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych 
z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źró-
deł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła 
spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia 
niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego 
poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego 
poziomu dofinansowania.

Okres wdrażania 
Program realizowany będzie w latach 2018-2029, przy 
czym: 
1) zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. 
(podpisywanie umów z beneficjentami); 
2) środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fun-
dusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej do 
30.09.2029 r.

„Czyste powietrze” – odwiedź punkt konsultacyjny

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny  
zapraszał podczas Dni Ziemi Sztumskiej.
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Tłumy na 605. urodzinach 
naszego miasta

Sztumianie i ich goście zatęsknili za kolejnymi urodzinami 
miasta, na które z powodu pandemii przyszło im czekać 
dwa lata i tłumnie uczestniczyli w imprezach przygotowa-
nych z tej okazji w Parku Miejskim oraz imprezach towa-
rzyszących. To dla upamiętnienia nadania Sztumowi praw 
miejskich (23 września 1416 r.) przez wielkiego mistrza 
krzyżackiego Michała Kuchmeistera od 1960 roku (z prze-
rwami) zaczęto organizować Dni Sztumu, które ostatecz-
nie przekształciły się w Dni Ziemi Sztumskiej. 

3 września (piątek), czyli pierwszy dzień święta miesz-
kańców, był ukłonem w stronę  młodzieży. Cieszący się 
powodzeniem nie tylko wśród młodych festiwal kolorów, 
animacje dla dzieci, a na estradzie m.in. Sztumska Orkie-
stra Dęta, Grubson i Viki Gabor.

Sobota rozpoczęła się urodzinowym tortem i paradą mo-
tocyklistów, którzy zawojowali Park Miejski. Super gwiaz-
dą był  tego dnia był Andrzej Piaseczny, ale też koncerto-
wał mający wielu fanów nasz Adobus.

Niedziela to już tradycyjnie dożynki miejsko-gminne. 
Msza polowa w intencji rolników i podziękowaniu za plony 
została odprawiona w Parku Miejskim. Potem odbyły się 
obrzędy dożynkowe. Starostowie Natalia i Marek Smo-
trowie przekazali włodarzom bochen chleba upieczony  
z tegorocznego ziarna. Turniej „Wymiataczy”, czyli re-
prezentacji sołectw, dostarczył widzom mnóstwo zabawy 
i emocji. Na estradzie amfiteatru jako gwiazdy wystąpili 
Don Wasyl i Czadoman. Pokaz sztucznych ogni zakończył 
niezwykle udane Dni Ziemi Sztumskiej. 

Starannie przygotowany program święta miasta, wsparty dobrą  pogodą spowodował,  
że przez trzy dni Park Miejski przeżywał oblężenie.

Grubson – gwiazda pierwszego dnia. Andrzej Piaseczny oczarował publiczność. 
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Kolejka była rekordowo długa, ale urodzinowego ciasta  
dla nikogo nie zabrakło.

Po przejeździe 500 motocyklisty przestaliśmy liczyć… 

Ależ wymiatają… W turnieju sołectw najlepsi okazali się reprezentanci Postolina.Don Wasyl - legenda estrady.

Festiwal kolorów cieszy się popularnością nie tylko wśród najmłodszych.

Starostowie dożynek przekazali włodarzom bochen chleba 
 z tegorocznego ziarna.

Jak tu nie spróbować grochówki burmistrza?
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9 września jest obchodzony Światowy Dzień FAS, 
mający na celu uświadomienie przyszłym mat-
kom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego 
wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości na moż-
liwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Dzień ten ma 
również na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa 
na występowanie problemu w skali światowej. 
Cyfra 9 jest w tym przypadku symboliczna i wią-
że się z okresem ciąży trwającym 9 miesięcy.

FAS dotyka dzieci z każdego środowiska - bez 
względu na status społeczny i materialny. To 
często efekt chwili zapomnienia czy niewiedzy. 
Często się zdarza, że kobiety nie są świadome, 
jak wielką szkodę mogą wyrządzić swojemu 
dziecku, pijąc alkohol w ciąży.

Pracownicy MGOPS w Sztumie już po raz szósty 
ubrani w żółte koszulki z napisem „Woda-tak. 
Alkohol – nie. Kampania STOP FAS” włączyli 
się w akcję Światowego Dnia FAS, przekazując 
do Szpitali Polskich S.A. oraz Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej FEMINA w Sztumie 
profilaktyczne materiały edukacyjne o szkodli-
wości spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży 
oraz na temat FAS.

Mamo, błagam, nie pij

PAMIĘTAJ!
• Jesteś w ciąży i chcesz urodzić zdrowe dziecko?  

Nie ryzykuj! Bądź odpowiedzialna!

• Żadna ilość alkoholu w ciąży nie jest bezpieczna.

Dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Miejsko-
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, działa-
jący w imieniu Miasta i Gminy Sztum, Wojewoda Pomor-
ski przekaże dotację celową w łącznej kwocie 49 476  zł 
na remont i wyposażenie łazienki i dwóch toalet w celu 
przystosowania ich do potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami.

Podniesienie standardów w Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy w Czerninie pozwoli na utworzenie przestrze-
ni funkcjonalnej dla uczestników oraz terapeutów na co 
dzień wspomagających osoby z niepełnosprawnościami 
w treningach higieny oraz codziennej pielęgnacji.

Zadanie dotyczy „Rozwoju sieci wsparcia dla osób z zaburze-
niami psychicznymi”, w tym Programu „Za życiem”, w roku 
2021.

Remont Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie

Prawie 19 ton żywności, wśród której znalazły się pro-
dukty warzywne, owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne,  
a także cukier, olej i dania gotowe, przekazał mieszkań-
com od stycznia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Sztumie, współpracując z Bankiem Żywności 
w Tczewie, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej  Potrzebującym. 
Wsparciem tym zostało objętych 357 osób, które z powo-
du niskich dochodów nie mogły zapewnić sobie/rodzinie 
odpowiednich produktów żywnościowych. 

W ramach Podprogramu 2020 we współpracy z Bankiem 
Żywności w Tczewie dla osób korzystających z pomocy 
żywnościowej przeprowadzono w formie zdalnej warszta-
ty edukacyjne: kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz 
dotyczące niemarnowania żywności.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie 
pragnie serdecznie podziękować Andrzejowi Parafiniuko-
wi za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w zapew-
nienie bezpłatnego transportu żywności z Banku Żywno-
ści w Tczewie. 

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców
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Masz problem?
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sztumie przypomi-
na, że w siedzibie Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Sztumie pełnione 
są dyżury specjalistów w ramach 
pracy Punktu Konsultacyjne-
go „Krokus” (ul. Mickiewicza 39, 
82-400 Sztum, wejście od strony 
parkingu Urzędu Miasta i Gminy 
Sztum) dla osób uzależnionych od 
alkoholu, innych substancji i ich 
rodzin oraz dla osób doświadcza-
jących przemocy w rodzinie i osób 
stosujących przemoc z terenu 
miasta i gminy Sztum.

Dyżury pełnione są przez:
• Prawnika w 2 i 4 poniedziałek 

miesiąca w godz. od 14.00 do 
16.00.

• Terapeutę uzależnień w każdy 
czwartek w godz. od 15.00 do 
18.00 po uprzednim kontakcie 
telefonicznym - 500 005 570.

• Psychologa - spotkania 
umawiane są telefonicznie - 
695 981 275.

Ponadto w każdy wtorek w go- 
dzinach od 17:00 do 18:00 odbywa 
się dyżur członka GKRPA w Punk-
cie Konsultacyjnym „Krokus”. 
Udzielane są porady i konsultacje 
w zakresie szeroko rozumianej 
problematyki uzależnień. 

 
 
 

Przemoc – bądź świadomy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie  
w imieniu Miasta i Gminy Sztum przystąpił do realizacji pro-
jektu pn. ,,PRZEMOC – bądź ŚWIADOMY” w ramach Progra-
mu Osłonowego Ministra Rodziny i  Polityki Społecznej pn. 
,,Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworze-
niu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - edycja 
2021.

Celem głównym projektu jest zwiększenie skuteczności prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez realizację działań 
profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości 
społecznej na temat zjawiska przemocy.

Projekt realizowany jest w okresie lipiec - grudzień 2021 r. 



|   B I U L E T Y N  I N FO R M ACYJ N Y  M I A S TA  I  G M I N Y  S Z T U M1 2

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w 
Sztumie realizuje 
od lipca do grud-
nia 2021 r. pro-
jekt socjalny pn. 
,,Jesteśmy sobie 
potrzebni”, który 
skierowany jest do 
osób z zaburze-
niami psychiczny-
mi i niepełnosprawnością umysłową oraz ich opiekunów. 
W ramach projektu w lipcu uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomo-
cy w Czerninie przeżyli niezapomnianą przygodę podczas zorganizowanej  
w Krastudach gry plenerowej „Patrol wojskowy”. Natomiast we wrześniu, po 
powrocie do szkoły, uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Uśnicach jako kolejni mogli sprawdzić swoje umiejętności gry zespoło-
wej podczas odszukiwania kolejnych punktów kontrolnych w trakcie trwania  
„Patrolu wojskowego”. 
Dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie oraz 
uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Uśnicach przepro-
wadzono także we wrześniu warsztaty ekologiczne. 
Projekt jest finansowany ze środków własnych MGOPS w Sztumie.

Jesteśmy sobie potrzebni

Podczas pełnej emocji gry plenerowej „Patrol wojskowy”…

Czas letniego wypoczynku rozpoczął 
się już w czerwcu, gdy dzieci wraz  
z członkami rodzin miały możliwość 
uczestnictwa w Pikniku Rodzinnym 
zorganizowanym w związku z przypa-
dającym 1 czerwca Dniem Dziecka. 
Rodziny skorzystały z różnych atrak-
cji, m.in. zabaw poprowadzonych 
przez animatora, dmuchanej zjeż-
dżalni oraz mogły ułożyć wymarzoną 
budowlę z Giga Klocków. Dla małych 
łasuchów przygotowany został po-
częstunek w postaci popcornu, waty 
cukrowej i innych słodkości. Pogoda 
dopisała, nastroje również, a co naj-
ważniejsze zabawa była fantastyczna.
W ramach aktywnego spędzania cza-
su wolnego w okresie wakacji zorga-
nizowane zostały przez Kuratorium 
Oświaty w Gdańsku we współpracy 
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Sztumie kolonie 
letnie dla dzieci w wieku od 8 do 16 
lat z terenu miasta i gminy. W dzie-
sięciodniowych turnusach wzięło 
łącznie udział 29 dzieci, z czego 16 
dzieci przebywało w Ośrodku Wypo-
czynkowym „Jędruś” w Poroninie, 

natomiast 13 dzieci w Ośrodku Wy-
poczynkowym „Świtezianka” w Oku-
nince.
Ponadto w sierpniu ośmioro dzieci 
z rodzin uczestniczących w partner-
skim projekcie pn. „Siła Współpracy 
- rozwój usług społecznych w Mie-
ście i Gminie Sztum”, współfinanso-
wanym z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w  ramach RPO WP na 

lata 2014-2020, wzięło udział w pół-
koloniach letnich organizowanych 
przez partnera projektu- Spółdziel-
nię socjalną ISKRA. Organizatorzy 
przygotowując bogaty program ani-
macyjny i  sportowo-rekreacyjny nie 
przewidzieli czasu na nudę. Stworzyli 
dzieciom warunki do aktywnego i cie-
kawego spędzenia czasu wolnego.

Moc atrakcji w czasie wakacji 

Po ciekawie spędzonym czasie wakacyjnym dzieci pełne zapału i energii  
mogły wrócić do szkoły.

Stypendystka
Oliwia Majewska, zawodniczka 
Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego Sokolik Czernin i stypen-
dystka Burmistrza Sztumu od 
2018 roku wraz z Julią Krajew-
ską ze Spójni Warszawa brały 
udział w Mistrzostwach Świata 
Juniorów w kajakarstwie, które 
rozegrano na torze regatowym 
w Montemor-o-Velho w Portu-
galii.

Po dobrym starcie w elimi-
nacjach na 200 i 500 metrów 
awansowały do wyścigów fi-
nałowych, w których wywal-
czyły siódme miejsca. Wyniki  
z Montemor-o-Velho są jak do-
tąd największymi osiągnięciami 
młodych  zawodniczek.
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Lokalne organizacje pozarządowe realizują wiele cie-
kawych projektów, na których realizację otrzymały od 
sztumskiego samorządu dotacje w ramach otwartego 
konkursu ofert. 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym 
„DAR SERCA” realizuje kolejną edycję zadania „Opie-
ka paliatywna darem serca dla chorego”. Dwie osoby 
na okres trzech miesięcy zostały objęte domową opieką 
paliatywną zorganizowaną przez Stowarzyszenie. Na po-
trzeby projektu zakupiono 2 koncentratory tlenu, które 
użyczono bezpłatnie osobom objętym opieką.  
Z roku na rok zyskują na popularności rajdy rowerowe po 
Ziemi Sztumskiej realizowane przez KLKS Lider Sztum. 
W tym roku odbyły się 3 edycje, w tym - nowość - rajd noc-
ny. Wszystkie cieszyły się dużym powodzeniem, a uczest-
nicy podkreślali, że dzięki nim mogli nie tylko aktywnie 
spędzić czas, ale i lepiej poznać ciekawe zakątki naszej 
gminy. Każda impreza kończyła się wspólnym ogniskiem 
oraz losowaniem nagród. 
Kolejnymi cyklicznymi zadaniami były obozy harcerskie 
dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Hufce ZHP  
w Malborku i Kwidzynie. Ze względu na pandemię orga-
nizatorzy zrezygnowali z ich realizacji z roku ubiegłym. 
Uczestnicy odpoczywali i zarazem wzbogacali wiedzę 
i umiejętności poprzez różnorodne zajęcia i wycieczki. 
Była to też okazja do zdobycia sprawności zuchowych, 
harcerskich oraz podsumowania całorocznej pracy drużyn. 
Ludowy Klub Sportowy Błyskawica Postolin zrealizo-
wał duży projekt - budowa trybun sportowych na boisku  
w Postolinie. Klub pozyskał na ten cel grant w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, inicjatywa LEADER. Uzyskana z Miasta i Gminy 
Sztum dotacja stanowiła wkład własny klubu do tego  
projektu. 
Pojawiło się również kilka nowych działań. Stowarzy-
szenie Przyjazny Postolin przygotowało wakacyjną akcję 
ekologiczną „Rower - zdrowy i ekologiczny styl życia”. 
Najmłodsi mieszkańcy sołectwa poznali zalety wykorzy-
stania roweru jako ekologicznego środka transportu. Były 
spotkania z ciekawymi ludźmi, pogadanki, warsztaty, kon-
kurencje sportowe, prace społeczne, w które włączyli się 
starsi mieszkańcy sołectwa oraz konkurs plastyczny dla 
najmłodszych. 
Stowarzyszenie Sztumska Orkiestra Dęta zorganizowa-
ła 4 koncerty plenerowe w przestrzeni miejskiej. Była to 
doskonała okazja do przedstawienia mieszkańcom wyjąt-
kowej formy muzycznej jaką jest orkiestra dęta z rozryw-
kowym repertuarem.  
Pozostając przy klimatach muzycznych: w ramach otrzy-
manej dotacji Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno Regio-
nalnych PA-Rock Statek wydało płytę lokalnego zespołu 
Adobus „Korzenie”, która stanie się swojego rodzaju  

lokalnym produktem. Gościnnie na płycie wystąpią  
muzycy: Tomasz Lipa Lipnicki - wokal, Olaf Deriglasof - 
wokal, Wojciech Waglewski - gitara i narracja. Premiera 
płyty w październiku.
Nie należy zapominać o klubach sportowych, które przez 
cały rok realizują swoje zadania w ramach rozwoju sportu 
na terenie miasta i gminy. Mieszkańcy mogą skorzystać  
z bogatej oferty zajęć z takich dyscyplin jak: lekkoatletyka, 
piłka nożna, kolarstwo, kajakarstwo, smocze łodzie, tenis 
ziemny i stołowy oraz nordic walking. 
Z propozycjami wsparcia swoich projektów lokalne or-
ganizacje mogą występować przez cały rok, korzystając  
z trybu małych zleceń lub inicjatywy lokalnej. 

Trwają prace nad Programem Współpracy Miasta i Gminy 
Sztum z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. Wię-
cej informacji zainteresowani znajdą na stronie interneto-
wej sztum.pl. 

Sztumska Orkiestra Dęta zagrała na Rynku.

Zabawy podczas obozu  
harcerskiego Hufca Kwidzyn.

Kibice mają nowe trybuny na boisku w Postolinie.

Sadzenie antysmogowych 
roślinek w Postolinie. 

Masz pomysł? Samorząd pomoże  
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Dotacja 
na ratowanie  
zabytku 
W ramach przyznanej przez sztum-
ski samorząd dotacji prowadzone są 
prace remontowe przy zabytkowym 
murze przykościelnym, prowadzone 
przez Parafię Rzymskokatolicką  p.w. 
św. Michała Archanioła w Postolinie. 
Potrwają do listopada br. 
Jest to kolejne wsparcie finansowe 
udzielone przez Miasto i Gminę na 
ratowanie tego zabytku. W ubiegłym 
roku w ramach przyznanej dotacji 
poddano renowacji część muru, na-
tomiast dwa lata temu 5 słupów bra-
my głównej i bocznej. 

Wkracza błękitno-zielona infrastruktura
Na zlecenie Miasta i Gminy Sztum rozpoczęły się prace projektowe nad za-
gospodarowaniem terenów przy ul. Spokojnej oraz Szkole Podstawowej  
nr 1 w Sztumie pod kątem błękitno-zielonej infrastruktury. 

Co to takiego? Błękitno-zielona infrastruktura to rozwiązania oparte na przyro-
dzie (NBS, od ang. nature-based solutions). Sprawdzają się one w warunkach 
miejskich, równocześnie regulując temperaturę powietrza oraz magazynując 
i oczyszczając wodę deszczową. Elementy błękitno-zielonej infrastruktury 
(ogrody deszczowe, niecki retencyjne, ronda infiltrujące, łąki kwietne, wysepki 
oczyszczające wodę) można wkomponować w istniejący krajobraz miejski.
W przeciwieństwie do swoich tradycyjnych odpowiedników, elementy błę-
kitno-zielonej infrastruktury często pełnią wiele funkcji jednocześnie. Jest 
to szczególnie istotne w kontekście łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu  
w miastach. Dla przykładu, błękitno-zielona infrastruktura, której głównym 
zadaniem jest zatrzymanie wody deszczowej w miejscu opadu, może równo-
cześnie pochłaniać dwutlenek węgla, zmniejszać zanieczyszczenie powietrza 
lub łagodzić efekt miejskiej wyspy ciepła. 

Lokale do wynajęcia
Miasto i Gmina Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych należących do jej zasobu przeznaczo-
nych do najmu w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat z możliwością przedłużenia najmu na czas nieokreślony.
Podstawowe informacje o przedmiocie najmu:

Adres
Pow. użyt-
kowa m2 Przeznaczenie

Okres 
najmu

Opłaty

Sztum
Lokal w Przychodni
ul. Chełmińska 9

18,90

Na działalność związana 
z ochroną zdrowia,  
gabinety lekarskie,  
biura, itp.

Najem  
do 3 lat

Stawka czynszowa -8,00 + za media (c.o., 
ciepła woda, zimna woda, ścieki, energia 
elektryczna, wywóz nieczystości stałych), 
podatek od nieruchomości + obowiązują-
cy podatek VAT 

Sztum
Lokal w Przychodni
ul. Słowackiego 4

14,51

Na działalność związaną 
z ochroną zdrowia,  
gabinety lekarskie,  
biura itp

Najem  
do 3 lat

Stawka czynszowa -8,00+ za media (c.o., 
ciepła woda, zimna woda, ścieki, energia 
elektryczna, wywóz nieczystości stałych), 
podatek od nieruchomości + obowiązują-
cy podatek VAT

Sztum
ul. Reja 17 11,41 Na działalność  

gospodarczą- biura itp. 
Najem  
do 3 lat

Stawka czynszowa -3,00+ za media (c.o., 
ciepła woda, zimna woda, ścieki, energia 
elektryczna, wywóz nieczystości stałych), 
podatek od nieruchomości + obowiązują-
cy podatek VAT

Sztum
ul. Reja 17 13,00 Na działalność  

gospodarczą – biura, itp.
Najem  
do 3 lat

Stawka czynszowa 3,00+ za media (c.o., 
ciepła woda, zimna woda, ścieki, energia 
elektryczna, wywóz nieczystości stałych), 
podatek od nieruchomości + obowiązują-
cy podatek VAT

Sztum
ul. Mickiewicza 54 18,7 Na działalność  

gospodarczą - biura, itp.
Najem  
do 3 lat

Stawka czynszowa -8,00 + za media (c.o, 
ciepła woda, zimna woda, ścieki, energia 
elektryczna, wywóz nieczystości stałych), 
podatek od nieruchomości + obowiązują-
cy podatek VAT 

Gościszewo 207,80
Na działalność  
gospodarczą - biuro  
lub magazyn 

Najem  
do 3 lat

Stawka czynszowa za media (c.o, ciepła 
woda, zimna woda, ścieki, energia elek-
tryczna, wywóz nieczystości stałych), po-
datek od nieruchomości + obowiązujący 
podatek VAT

 
Osoby zainteresowane najmem wyżej wymienionych lokali mogą składać oferty w sekretariacie Przedsiębiorstwa  
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie, ul. Kochanowskiego 28. Szczegółowe informacje - Dział Usług 
Mieszkaniowych, tel. 55-640-33-32. 
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Nasz konkurs. Piękna wieś dziełem mieszkańców

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie po raz 17 ogłosił konkurs 
„Piękna wieś dziełem mieszkańców”. Głównym jego celem 
jest podniesienie estetyki zagród wiejskich rolniczych i nie-
rolniczych oraz balkonów, pobudzenie aktywności społecz-
nej i zachęcenie do działań na rzecz ochrony środowiska. 
Warunkiem uczestnictwa było przesłanie zgłoszenia do 
organizatorów.
Pierwsze miejsca jury przyznało zagrodom: Joanny Bar-
skiej (Parpary), Jolanty Remlein (Czernin) oraz Brygidy 
Gątarek (Postolin). Drugie nagrody powędrowały do Anny 
Zwierzyńskiej (Postolin) i Krystyny Sawickiej (Czernin),  
a trzecia do Eugeniusza Licznerskiego (Sztumska Wieś).
W kategorii najpiękniejszych balkonów: Elżbieta Wasilew-
ska (pierwsze miejsce) i Danuta Barańska (drugie) z Czer-
nina.
Komisja konkursowa postanowiła także wyróżnić kilka 
zagród nierolniczych: Marii i Jana Strychalskich i Krysty-
ny Jaromij z Postolina, Ewy Majewskiej-Bartczak, Barbary 
Majewskiej i Mirosława Kucharskiego ze Sztumskiej Wsi, 
Krystyny Kijak z Ramz Małych, Marzeny Hoppe z Czerni-
na oraz Małgorzaty Kwaterskiej i Urszuli Wołowiec z Pie-
trzwałdu.
Laureaci konkursu otrzymali bony do zrealizowania w lo-
kalnym sklepie ogrodniczym.

Posesja Joanny Barskiej w Parparach uhonorowana  
pierwszą nagrodą.

U Anny Remlein w Czerninie. Jury przyznało pierwsze miejsce.

Balkon Danuty Barańskiej w Czerninie.

Posesja Anna Zwierzyńskiej w Postolinie. Zagroda Eugeniusza Licznerskiego w Sztumskiej Wsi.


