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Sztum z „Gruntem na medal”

Była pikieta...
Państwową Agencję Rozwoju Przemysłu w Warszawie, która przyznała
środki z Unii Europejskiej na rozbudowę Polskiej Fabryki Wodomierzy i Ciepłomierzy Fila, poinformowała, że „w ramach umowy o dofinansowanie numer
UDA.POIG.04.04.00-22-011/08 (...) do
dnia 12.09.2012 r. nie dokonała płatności.”
Z tego wynika, że przedsiębiorca,
choć uzyskał wszystkie zgody na budowę, a wcześniej zorganizował głośną
pikietą pod magistratem, zarzucając
urzędnikom rzucanie mu kłód pod nogi, nie realizuje tej inwestycji, bo ani razu nie wystąpił do PARP z wnioskiem refundację poniesionych nakładów.
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Kinomani...

Agnieszka Topolewska – Reksa, kierownik referatu i burmistrz Leszek Tabor
ze statuetką i dyplomem.

Gmina Sztum została laureatem
ogólnopolskiego konkursu „Grunt na
medal”, organizowanego po raz piąty
przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. O ten tytuł ubiegało się 199 gmin z całej Polski. Wybierano najciekawszą ofertę z każdego województwa.
Sztum zgłosił teren pod inwestycje
w Koniecwałdzie o powierzchni 9,04 ha,
zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-

go i posiada wjazd z drogi krajowej nr 55
przez nowo wybudowaną drogę gminną (z chodnikiem i oświetleniem).
Dla laureatów konkursu zwycięstwo
oznacza promocję terenu inwestycyjnego i większą szansę na przyciągnięcie inwestycji zagranicznych do gminy. Gminy
poszerzają również wiedzę nt. preferencji inwestorów, co przekłada się na lepsze przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje. Finaliści mogą liczyć na
większe zainteresowanie inwestorów
zgłaszających się do PAIiIZ.

Początki Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Sztumie sięgają 1958 roku. Inicjatorem jego powołania był Czesław
Wieczerzycki, ówczesny kierownik Wydziału Kultury Powiatowej Rady Narodowej w Sztumie. Do DKF zapisało się
wtedy 80 osób.
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W kawiarence
13 grudnia w kawiarence gospodarczej dr Ryszard Pałgan (Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni oraz Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego) zajmie się tematem negocjacji
w biznesie.
Str. 8
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Z miasta i gminy

KOCHAMY KINO
Ponad 700 sprzedanych biletów na seanse weekendowe –
już te dane świadczą o tym, jak bardzo sztumianie oczekiwali
na wznowienie projekcji w kinie „Powiśle”. 27 października na
inaugurację pokazano „Listy do M.”.
- W czasach, kiedy w mniejszych miejscowościach zamyka
się małe kina, nam udało się stworzyć bardzo dobre warunki,
by oglądać filmy – mówił podczas inauguracji działalności burmistrz Leszek Tabor. – Nie kryję, że mam do tego miejsca stosunek emocjonalny, bo mój tata był kierownikiem tego kina.
Zarówno on, jak i Czesław Oleksiak, przewodniczący Rady Miasta, dziękował sztumskim radnym za to, że przeznaczyli środki na modernizację placówki kulturalnej, która służy nie
tylko mieszkańcom miasta i gminy, ale i całego powiatu.

PAMIĘĆ O BOHATERACH NIEPODLEGŁOŚCI
Sztumianie bardzo licznie wzięli udział w świętowaniu
74 rocznicy odzyskania niepodległości. Po mszy w intencji Ojczyzny w kościele św. Anny, uczestnicy obchodów przemaszerowali pod pomnik Rodła. Czesław Oleksiaka, przewodniczący
Rady Miejskiej w swoim wystąpieniu podkreślił, że potrafimy
w lokalnej społeczności obchodzić to radosne święto godnie i
bez incydentów, jak to ma miejsce w Warszawie.
Delegacje samorządów, organizacji kombatanckich, politycznych, społecznych i młodzieży szkolnej złożyły wiązanki
kwiatów pod pomnikiem Rodło i obeliskiem upamiętniającym
Sybiraków i żołnierzy wyklętych. W kino-teatrze „Powiśle” młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza przedstawiła widowisko w reżyserii Marzeny Chrześcijańskiej. Pieśni patriotyczne
zaśpiewał szkolny chór, przygotowany przez Elżbietę Podolską.

Honor flagi
Co roku PWiK dekoruje Sztum flagami. Niestety, stają się
one od lat przedmiotem kradzieży i profanacji. W 2009 r. zginęło ich 51, w ubiegłym roku 15, w tym dwie duże ściągnięte z masztów. W czasie tegorocznych obchodów świat majowych pracownicy PWiK musieli przed uroczystościami uzupełnić wystrój miasta o 16 szturmówek. To akty wandalizmu spowodowały, że zdecydowano o rozwieszeniu flag rano 11 listopada. Niektórzy skrytykowali za to gminę. Zabrakło przy tym
słów potępienia dla profanujących narodowe symbole.

MUR ODNOWIONY
Dzięki środkom uzyskanym przez
gminę z Unii Europejskiej został gruntownie naprawiony przez parafię św. Anny mur przykościelnego cmentarza od
strony jeziora.

MŁODZI RADNI
23 października na pierwszym posiedzeniu po wakacjach spotkali się członkowie Młodzieżowej Rady Gminy. Nowi
radni złożyli przyrzeczenie.
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Inwestycja w cieniu pikiety
Z informacji Państwowej Agencji Rozwoju Przemysłu wynika, że Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy Fila nie prowadzi
inwestycji w Sztumskim Polu. Przed niemal dwoma laty było o niej głośno w regionie z innego powodu.
7 stycznia 2010 roku przed budynkiem
sztumskiego magistratu właściciel Polskiej
Fabryki Wodomierzy i Ciepłomierzy
Fila ze Sztumskiego Pola zorganizował
demonstrację z udziałem pracowników tej
firmy. Wydarzenie to odbiło się szerokim
echem wśród mieszkańców oraz w mediach,
licznie obecnych tego dnia w Sztumie.
Wcześniej właściciel fabryki od kilku
miesięcy zapowiadał, że taką demonstrację
zorganizuje, ponieważ jego zdaniem
urzędnicy gminni niekompetentnie i zbyt
długo wydawali decyzje środowiskowe,
niezbędne do uzyskania pozwolenia na
budowę i rozpoczęcie inwestycji, czyli
rozbudowy fabryki na Sztumskim Polu.
Trzeba dodać, że terminy decyzji były bardzo
ważne, gdyż przedsiębiorca pozyskał kilka
milionów złotych na tę rozbudowę z Unii
Europejskiej.
Formułowany publicznie zarzut pod
adresem samorządu, że sposób wydawania
decyzji administracyjnych uniemożliwi
rozbudowę zakładu i powstanie nowych
miejsc pracy był bardzo poważny.
Już w styczniu 2010 roku, tuż po
demonstracji burmistrz w specjalnym
liście do mieszkańców poinformował,
że zarzuty ze strony przedsiębiorcy były
nieuzasadnione i nieprawdziwe, bo już
w 2009 r. w bardzo krótkim czasie otrzymał
z gminy wszystkie potrzebne pozwolenia..
Potwierdziła to także specjalna kontrola
radnych z Komisji Rewizyjnej, kontrolującej
poczynania burmistrza i urzędników,
o którą zresztą burmistrz sam wnioskował.
Już
wówczas powstało wrażenie,
że
prawdopodobnie
przedsiębiorca
tak naprawdę inwestycji nie chce
przeprowadzić, chociaż gminie zależy na

Demonstracja pod magistratem, 7 stycznia 2010 r.

rozwoju i rozbudowie każdego zakładu
pracy.
We wrześniu 2012 roku poproszono
Państwową Agencję Rozwoju Przemysłu
w Warszawie, która przyznała środki
z Unii Europejskiej na rozbudowę Polskiej
Fabryki Wodomierzy i Ciepłomierzy Fila
na Sztumskim Polu, o informację, na jakim
etapie zaawansowania jest realizacji tego
projektu, czyli rozbudowa fabryki na
Sztumskim Polu. W piśmie, jakie przesłała
Agencja, można przeczytać, że „w ramach
umowy o dofinansowanie numer UDA.
POIG.04.04.00-22-011/08 zawartej z Polską
Fabryką Wodomierzy i Ciepłomierzy Fila,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

do dnia 12.09.2012 r. nie dokonała płatności.”
Z tego wynika, że przedsiębiorca, choć
uzyskał wszystkie zgody, nie realizuje tej
inwestycji, bo ani razu nie wystąpił do
PARP z wnioskiem refundację poniesionych
nakładów. Zgodnie z zasadami tego
programu unijnego, jeżeli przedsiębiorca
ponosi się wydatki inwestycyjne, to w ciągu
3-6 miesięcy musi obowiązkowo wystąpić
z wnioskiem o płatność. Ich brak potwierdza,
że na placu planowanej budowy nic się nie
dzieje, a szkoda, bo rozbudowa fabryki
byłaby korzyścią nie tylko dla właścicieli, ale
także mieszkańców i gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
serdecznie zaprasza na wigilijną wieczerzę, która odbędzie się w dniu 13 grudnia br. (czwartek)
o godz. 16:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Sztumie, przy ul. Reja 12 (przy szpitalu).
Informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie wspólnie z parafiami św. Anny i św. Andrzeja Boboli w Sztumie oraz
sztumskim Kołem Powiatowym Polskiego Związku Niewidomych i Zarządem Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
organizują uroczyste spotkanie wigilijne dla wszystkich osób, które w tym szczególnym przedświątecznym okresie z różnych powodów doświadczają
samotności i pragną w wyjątkowej atmosferze podzielić się z innymi opłatkiem i wspólnie pomodlić.
Tegoroczne spotkanie wigilijne, przepełnione zapachem świątecznego piernika, wspólnym śpiewem staropolskich kolęd i smakiem
tradycyjnych, wigilijnych potraw stworzy magicznie niebiańską atmosferę, która z pewnością zachęci Państwa do wspólnego świętowania.
To jedyna taka okazja w roku, żeby spotkać się w takim wyjątkowym gronie!
W tym szczególnym bożonarodzeniowym okresie nie musisz być sam – my będziemy z Tobą.
W imieniu organizatorów
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie
Sylwia Mackiewicz
Ze względów organizacyjnych prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie chęci uczestnictwa w MGOPS w Sztumie osobiście (pokój nr 13) lub telefonicznie
pod numerami 55 640 55 63 do 6 grudnia.
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Zatrzymać
przemoc

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sztumie
w imieniu Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum od
września realizuje projekt „STOP PRZEMOCY
W RODZINIE W MIEŚCIE
I GMINIE SZTUM”
Jest on dofinansowany
w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek
Samorządu Terytorialnego
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej.
W ramach zaplanowanych działań przeprowadzone zostały w szkołach oraz
środowisku lokalnym badania ankietowe, które posłużą do opracowania raportu
– diagnozy zjawiska przemocy na terenie miasta i gminy
Sztum. W chwili obecnej trwa
opracowywania raportu, a jego wyniki zostaną następnie
upowszechnione w środowisku lokalnym.
Opracowana została również, przy pomocy specjalistów, broszura „Jak być dobrym rodzicem”, która, mamy
nadzieję, będzie pomocna
wszystkim rodzicom przy codziennym wypełnianiu funkcji wychowawczych.
15 listopada odbyło się
z udziałem specjalistów
otwarte spotkanie dla społeczności lokalnej nt. zapobiegania powielaniu złych
wzorów rodzinnych i środowiskowych, propagowania prawidłowych wzorców
rodzicielskich,
nabywania
umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach kryzysowych.
Zakończenie
realizacji
działań w ramach opisywanego projektu planujemy
12 grudnia spotkaniem podsumowującym z udziałem
społeczności lokalnej oraz instytucji zaangażowanych.

W służbie potrzebującym
Obchodzony 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego jest formą wyróżnienia pracowników
służb społecznych, dostrzeżenia ich roli i znaczenia.
Zawód pracownik socjalny, choć ma swoją tradycję, na
tle innych zawodów służebnych jest zawodem stosunkowo młodym. Polska nazwa zawodu jest dosłownym tłumaczeniem angielskiego terminu „social worker”. Regularne
kształcenie pracowników socjalnych rozpoczęto w Polsce
w roku 1966.
Pracownicy socjalni jako grupa zawodowa bardziej
rozpoznawalni dla społeczeństwa stali się w latach 90-tych
ub. wieku, kiedy to właśnie
służbom społecznym przypadła rola łagodzenia skutków transformacji. Przez te lata rozwijały się instytucje pomocy społecznej, przybywało pracowników, w tym również pracowników socjalnych
i choć ich jest już w Polsce
około 16 000 zatrudnionych
w samorządowych instytucjach pomocy społecznej ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach
pomocy rodzinie a także
w innych placówkach np. domach pomocy społecznej,
noclegowniach czy schroniskach dla bezdomnych.
Zmieniająca się rzeczywistość społeczna stawia przed
służbami społecznymi wciąż
nowe wyzwania. W latach
90-tych była to transformacja ustrojowa, teraz wielkim
wyzwaniem jest dokonująca
się w Polsce reforma systemu
wspierania rodziny i pieczy
nad dzieckiem. Reforma trudna, ale niezbędna, bo realizowana w celu zapewnienia prawa dziecka i rodziny do skutecznej pomocy w sytuacjach
kryzysu, a taką pomoc mogą
zapewnić w największej mierze służby socjalne.
Istotną rolę w dzisiejszych
czasach odgrywa środowiskowa metoda pracy socjalnej, w tym wdrażanie projektów związanych z aktywizacją
społeczności lokalnych i stymulowaniem samopomocy.

MGOPS w Sztumie zatrudnia łącznie 28 pracowników, w tym
9 terenowych pracowników socjalnych.

Współczesna praca socjalna w Polsce to profesjonalna
działalność świadczona przez
pracowników służb społecznych różnych instytucji oraz
przez organizacje pozarządowe i związki wyznaniowe.
Jej celem jest wzmacnianie
osób i rodzin w odzyskaniu
zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, rozwijanie poczucia godności osobistej i odpowiedzialności jednostek,
stymulowanie grup i całych
społeczności lokalnych ku samopomocy. W zależności od
potrzeb praca socjalna może
przyjmować różne formy – od
pomocy doraźnej do długofalowych, usystematyzowanych
działań.
Od pracownika socjalnego wymaga się określonych
cech osobowości oraz odpowiedniej postawy etycznej,
bowiem oczekiwania społeczne wobec pracowników
socjalnych są bardzo duże.
Zdolność rozumienia drugiego człowieka, głęboka życzliwość i wrażliwość, budzenie zaufania, tolerancyjność,
umiejętność
poszanowania godności każdego człowieka oraz solidaryzowanie się z ludźmi potrzebującymi i cierpiącymi - oto ce-

chy i umiejętności dobrego
pracownika socjalnego. Jednocześnie zawód ten wymaga dobrej kondycji psychicznej, odporności i umiejętności odpowiedniego zdystansowania się do problemów
społecznych i różnych sytuacji, z jakimi styka się pracownik socjalny podczas swojej
codziennej pracy. Bieda, przemoc, bezradność, ogromne
cierpienie – to codzienna rzeczywistość pracownika socjalnego, który musi sobie z tym
umieć radzić.
Pracownik socjalny powinien dysponować rozległą wiedzą z różnych dziedzin
oraz odpowiednimi umiejętnościami. Musi być komunikatywny, umieć łatwo nawiązywać kontakt z ludźmi,
a jednocześnie umieć słuchać
i współczuć. Ponadto oczekuje się od pracownika socjalnego, żeby był dobrze zorganizowany oraz konsekwentny
i skuteczny w działaniu.
Obchodzony 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego stał się okazją do zaprezentowania i przypomnienia
lokalnej społeczności o tym,
że w naszej gminie pracują
ludzie, których podstawową
powinnością jest służba na
rzecz potrzebujących.
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Razem to lepiej i więcej
Przypominamy, iż od 2008 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
realizuje projekt systemowy pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie
Sztum WCZORAJ DZIŚ JUTRO”.
Poza sprawdzonymi w poprzednich
latach działaniami aktywizacyjnymi klientów
Ośrodka w tym roku w ramach projektu
uruchomiliśmy innowacyjny instrument
pn. Program Aktywności Lokalnej „Razem –
Lepiej – Więcej”. Jest to specyficzne działanie
ukierunkowane na klientów
z danego środowiska lokalnego i ich
otoczenie. W tym roku są to podopieczni
z miejscowości Czernin, na rzecz których
zrealizowano m. in.: treningi kompetencji
i umiejętności życiowych i społecznozawodowych, zajęcia z animatorem lokalnych
oraz
zajęcia
integracyjno-poznawcze
w środowisku.
Do współpracy w ramach tego. programu
pozyskaliśmy
Stowarzyszenie „Aktywny
Czernin”, Koło Gospodyń Wiejskich z Czernina
oraz Środowiskowy Dom Samopomocy
w Czerninie, na terenie którego prowadzone
są wszystkie spotkania.

Oprócz
warsztatów
motywujących
uczestników do zmiany postaw życiowych
po raz pierwszy w ramach działań
aktywizujących wprowadziliśmy do tematyki
zajęcia z ekonomii społecznej. Uczestnicy
zapoznali się z możliwościami, jakie stwarzają
spółdzielnie socjalne. Duże zainteresowanie
uczestników tym tematem sprowokowało nas
do zorganizowania szerszego spotkania dla
społeczności lokalnej pn. „Lokalne spotkania
z ekonomią społeczną”.
Spotkanie z udziałem ekspertów m. in.
z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Gdańsku oraz Regionalnego Centrum
Informacji i Wspomagania Organizacji
Pozarządowych w Gdańsku planowane jest
w sali konferencyjnej Sztumskiego Centrum
Kultury 28 listopada o godz. 10.

12 listopada 2012 roku Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podpisał z Samorządem
Województwa Pomorskiego umowy o przyznanie pomocy:
• w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW
na lata 2007-2013 na realizację zadania pod nazwą: Przebudowa targowiska miejskiego w starej
fosie w Sztumie. Zakończenie projektu planuje się na grudzień 2013 roku. Koszty kwalifikowalne
operacji wynoszą: 1 706 350,76 zł, natomiast przyznana pomoc to kwota 1 000 000,00 zł.
• w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na
realizację zadania pod nazwą: Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez
zagospodarowanie centrum miejscowości – budowę świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk
sportowych w miejscowości Biała Góra. Zakończenie projektu planuje się na czerwiec 2014 roku.
Koszty kwalifikowalne operacji wynoszą: 583 890,79 zł, natomiast przyznana pomoc to kwota
437 918,00 zł (75 proc. kosztów kwalifikowanych).
• w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na
realizację zadania pod nazwą: Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernin i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji
w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe. Zakończenie projektu planuje się na grudzień
2013 roku. Koszty kwalifikowalne operacji wynoszą: 273 830,15 zł, natomiast przyznana pomoc to
kwota 205 372,00 zł (75 proc. kosztów kwalifikowanych).

Gotuj i żyj
zdrowo
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26 października 2012 r.
zakończony został projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Osi 4 LEADER,
realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 20072013. Środki zostały pozyskane przy pomocy Lokalnej
Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”.
Zakres projektu obejmował cykl warsztatów kulinarnych, mających na celu integrację mieszkańców, pobudzenie ich aktywności
społecznej przez realizację
wspólnych przedsięwzięć,
umożliwienie uczestnictwa
w wydarzeniach rekreacyjno-kulturalnych, a także zakup doposażenia świetlicy
w Sztumskiej Wsi, które to
posłużyło do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych.
Odbyły się cztery spotkania warsztatowe: po dwa
w Sztumskiej Wsi i Koślince.
Podczas warsztatów uczestnicy przygotowywali różne
potrawy, które później razem degustowano. Działania podjęte w ramach projektu znacząco wpłynęły na
wzmocnienie więzi społecznych. Poprzez podtrzymywanie tradycji regionalnych,
przekazywanych z pokolenia
na pokolenie nastąpił nie tylko wzrost poczucia tożsamości lokalnej społeczności, ale
zachowane zostało dziedzictwo kulturalne, a wraz z nim
zwyczaje i przepisy na tradycyjne produkty lokalne popularyzowane w naszym regionie.
Podsumowaniem projektu był wyjazd integracyjno–
kulturalny dla uczestników
warsztatów do Teatru Dramatycznego w Elblągu na
sztukę pt. „Skrzypek na dachu”.
W warsztatach każdorazowo uczestniczyło 25 osób
z obszarów wiejskich.
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Nasza historia mówiona
Spotkały się dwie sztumianki. Jedna mówi do drugiej: - Dzień dobry, kobito! Co tam słychać? - Dicht licho!” odpowiada
druga. - A co się stało? - No wyobraśta sobie kobito, ten Emil jechał tą karą po trytuarze i przyśied policjant i musiał mu
sztruf zapłacić. Gdzie tu jest sprawiedliwość? Gdzie on miał jechać? Po ten kacenflaster?”.
To anegdotka zasłyszana w Sztumskim Polu
i zapisana przez Adama Landowskiego podczas
spotkania senioralnego w ramach projektu: „Gmina
Sztum w historii mówionej – organizacja spotkań osób
starszych oraz wydanie albumu.”
Organizowane w październiku i listopadzie potkania
wspominkowe przy kawie obfitują w ciekawe opowieści,
uzupełniane przez prowadzących spotkania historyków
Andrzeja Lubińskiego i Adama Langowskiego.
Przypominamy,
że
istnieje
możliwość
zorganizowania spotkania indywidualnego, zgłoszenia
należy kierować pod numer telefonu 55 640 63 40,
osoba do kontaktu - pani Daria Wojtaś.
Zadanie realizowane w ramach Umowy przyznania
pomocy Nr 00765-6930-UM1141424/12 z dnia 09
października 2012 roku na operację z zakresu małych
projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Spotkanie w Postolinie poprowadził historyk Andrzej Lubiński, który w tej wsi
spędził lata młodzieńcze.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Aktywny senior to… zdrowy senior
Od października Stowarzyszenie „Aktywny Czernin” w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie oraz Sztumskim Centrum
Kultury realizuje projekt pn „Aktywny senior to zdrowy senior”, dofinansowany ze
środków Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na
lata 2012 – 2013.
Adresatami projektu są osoby starsze (powyżej 60 roku życia) oraz osoby
z młodego pokolenia, a jego głównym celem jest pobudzanie do aktywności społecznej oraz promowanie integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej.
W ramach projektu „Aktywny senior to
zdrowy senior” planowane są następujące działania z udziałem seniorów i wolontariuszy:
Konferencja pt „Szanse i wyzwania
długiego życia” z okazji Światowego Dnia
Seniora – 28 listopada (środa), godz. 17 –
sala konferencyjna SCK Sztum, ul. Reja 13;
cykl warsztatów dla uczestników projektu (do wyboru warsztaty wokalne, rękodzielnicze i fotograficzne ); wspólne spo-

tkanie integracyjno-kulturowe (wyjście
do kina lub teatru); zajęcia z głośnego czytania bajek przedszkolakom przez seniorów; Gala Wolontariusza –5 grudnia (środa), godz. 16 – sala kinowa SCK Sztum, ul.
Reja 13; kurs z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej; warsztaty z umiejętności praktycznych (cykl spotkań ze specjalistami np. pracownikiem banku, prawnikiem itp.);kurs samoobrony; przedstawienie seniorów dla dzieci oraz dzieci dla seniorów; warsztaty kulinarne; spotkanie
podsumowujące z udziałem uczestników
projektu oraz osób zaangażowanych w jego działania.
8 listopada odbyło się pierwsze spotkanie integracyjne uczestników projektu
(w tym seniorów i wolontariuszy z Zespołu Szkół w Sztumie), podczas którego mogli oni zapoznać się z główną ideą projektu oraz wziąć udział w wykładzie prowadzonym przez dra Napiwodzkiego na temat znanych sentencji filozoficznych.
Projekt „Aktywny senior to zdrowy senior” realizowany jest w okresie od miesiąca października 2012 r. do czerwca 2013 r.

Podkreślenia wymaga fakt, iż zaplanowana w ramach projektu Gala Wolontariusza nawiązuje do zeszłorocznej uroczystości, podczas której burmistrz Miasta
i Gminy Sztum, Leszek Tabor, oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Sylwia Mackiewicz, złożyli na
ręce wolontariuszy i ich opiekunów podziękowania za bezinteresowną pracę na
rzecz potrzebujących.
W tym roku, dzięki aktywności Stowarzyszenia „Aktywny Czernin”, inicjatywnie
i zaangażowaniu Burmistrza Miasta i Gminy Sztum oraz Dyrektora MGOPS w Sztumie, uroczysta Gala nawiązywać będzie
do trwającego obecnie Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej. Stąd przewiduje się
specjalne wyróżnienia dla osób wykazujących szczególne zaangażowanie w pracy
na rzecz osób starszych i potrzebujących.
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Czterech na olimpiadzie
W VI Ogólnopolskim Mityngu Lekkoatletycznym Olimpiad Specjalnych Konin 2012, ośrodek w Uśnicach reprezentowało
czterech zawodników: Arek, Sebastian, Paweł i -startujący po raz pierwszy w tak dużych zawodach - Kacper.
Zostali oni wytypowani
drogą losowania do reprezentowania naszego województwa wraz z uczniami z ośrodków w Kwidzynie, Gdyni i Barcicach. Opiekującym się ekipą
trenerom wsparcia udzielili
rodzice Kacpra, którzy aktywnie uczestniczyli także w seminarium rodzinnym.
W biegach, skokach i rzutach nasi sportowcy dzielni rywalizowali z konkurentami z całej Polski. Każdy zdobył
nagrodę stosownie do zajętego miejsca. Szczególnie dumni byli rodzice Kacpra, który wywalczył brązowy i złoty
medal.
Imprezy Olimpiad Specjalnych to zawody, w których liczy się udział,a nie osiągnięty
wynik, stąd coraz więcej zna-

nych osób wspiera ten ruch
sportowy. W Koninie takimi
specjalnymi gośćmi byli Zygmunt Chajzer i Marcin Lewandowski. Czas zawodnikom
umilały zajęcia we wiosce
olimpijskiej, a rodzice uczestniczyli w zajęciach i wykładach w ramach seminarium
rodzinnego.
Warto dodać, że na zaproszenie organizatorów konińską imprezę wspomagało
sześcioro młodych wiekiem,
ale doświadczonych w tego typu działaniu sztumskich
wolontariuszy.
- W imieniu całej ekipy serdecznie dziękuję państwu Teresie i Czesławowi Zakrzewskim za pomoc w opiece nad
zawodnikami – mówi Róża Banasik-Zarańska. - Udział

Uczeń zmotywowany
30 października po raz
siódmy odbyła się w SP 2
szkolna konferencja dla rodziców i nauczycieli. Tym razem
temat brzmiał „ Motywacja a
proces uczenia się”.
Zaproszenie do udziału przyjęła Renata Wolińska,
specjalistka do spraw szkoleń oraz pedagog z wieloletnim stażem pracy w szkole,
która poprowadziła prelekcję
na temat motywacji. Po wprowadzeniu teoretycznym przyszedł czas na wspólną rozmowę i każdy z uczestników

mógł podzielić się swoimi refleksjami czy wskazówkami.
W przerwie konferencji
można było obejrzeć wystawy, m.in. O Januszu Korczaku,
prac plastycznych klas I-III, realizację projektu „Śladami legend sztumsko-dzierzgońskich” oraz stoisk - biblioteki
szkolnej, „Comeniusa”, Pionkolandii.
Organizatorzy już serdecznie zapraszają na kolejną konferencję – za rok.

Do Wielkiej Orkiestry
13 stycznia zagra po raz 21 Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Sztumskie Centrum Kultury do 14 grudnia przyjmuje
zapisy wolontariusz, którzy będą wspierać tę piękną akcję. Warunkami są ukończenie 15 lat, dostarczenie zdjęcia legitymacyjnego oraz posiadanie legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości.
Zgłaszać można się w dni robocze od godz. 8 do 16 w siedzibie SCK przy ul. Reja 13.

Imprezy Olimpiad Specjalnych to zawody, w których liczy się już sam
udział.

w zawodach w Koninie nie
byłby możliwy, gdyby sekcja
w Uśnicach nie zorganizowała Pomorskiego Mityngu LA.
Wszystkim, którzy się do nie-

go przyczynili, składam również serdeczne podziękowania, a już wkrótce następne
zawody…
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Negocjacje z biznesie
13 grudnia w kawiarence gospodarczej dr Ryszard Pałgan (Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii
Morskiej w Gdyni oraz Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego) zajmie się tematem negocjacji w biznesie.
Idea „kawiarenek biznesu”
(kawiarenek gospodarczych)
polega na wymianie i konfrontacji wiedzy praktyków
(przedsiębiorców) oraz ekspertów (naukowców z praktycznym
doświadczeniem
w zarządzaniu firmą).
Podczas takich spotkań,
odbywających się na ogół
raz w miesiącu, przedsiębiorcy mówią o swoich problemach i obawach. Eksperci podpowiadają, jak radzić
sobie w trudnych sytuacjach,
których nie brakuje w żadnej
firmie. W trakcie spotkań nikt
nikogo nie poucza, uczestnicy spotkania są partnerami
i uczą się od siebie nawzajem.
Praktyka pokazuje, że ze spotkań zadowolone są obie strony. Takie spotkania odbywały
się w województwie warmińsko-mazurskim i cieszyły się
ogromnym powodzeniem.
Spotkania są bezpłatne.
Istnieje możliwość indywidualnych bezpłatnych konsultacji podczas spotkań w „kawiarence biznesu”.

Zajęcia prowadził dr inż. Zygmunt Mietlewski, adiunkt na Wydziale
Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni.

Pierwsze dwa spotkania poprowadził dr inż. Zygmunt Mietlewski, adiunkt
na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni, mieszkaniec Sztumu, który specjalizuje się w problematyce organizacji i zarządzania małymi
i średnimi przedsiębiorstwami (projektowanie biznesu,
kryzys w przedsiębiorstwie –

Baza przedsiębiorców
w CEIDG
Od 1 stycznia 2012 r. gminne ewidencje działalności gospodarczej przestały istnieć,
a w zamian powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którą prowadzi
w systemie teleinformatycznym Minister Gospodarki.
Do zadań CEIDG należy m.in. ewidencjonowanie
przedsiębiorców będących
osobami fizycznymi i udostępnianie informacji o przedsiębiorcach. Dane i informacje udostępniane są jawne,
każdy ma prawo dostępu do
danych i informacji. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG ma-

ją formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze
strony internetowej.
Dane przedsiębiorców są
udostępniane na stronie internetowej (www.ceidg.gov.
pl) poprzez wyszukiwarkę
przedsiębiorców.
Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą
po dokonaniu zgłoszenia do
Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej
w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.
Więcej informacji na stronach www.sztum.pl

jak sobie z nim radzić, strategie zarządzania oraz doskonalenie różnych form organizacji i systemów zarządzania).
13 grudnia (czwartek)
o godz. 17.30 z przedsiębiorcami spotka się dr Ryszard
Pałgan. Będzie mówił o negocjacjach w biznesie.
W kontakcie z partnerem
handlowym ważna jest strategia negocjacji zorientowa-

na na obopólny sukces partnerów. Negocjacje handlowe
wymagają wiedzy między innymi z takich obszarów biznesowych jak komunikacja interpersonalna, teorii rozwiązywania konfliktów, radzenia
sobie z zastrzeżeniami partnera handlowego, wiarygodność partnera handlowego,
negocjacje handlowe, finalizacja kontraktu handlowego,
proces sprzedaży, różnice kulturowe w negocjacjach. Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców na kolejne spotkanie
w kawiarence biznesu, a także
do zgłaszania własnych oczekiwań dotyczących tematyki poszczególnych spotkań.
Wszelkie pytania, pomysły
i sugestie prosimy kierować:
adres e-mail: kawiarenki.gospodarcze@sztum.pl, listownie - Urząd Miasta i Gminy
lub telefonicznie do pani Darii Mietlewskiej-Dura, sekretarza gminy (tel. 55 640 63 20).

Podatki w 2013 r.
Większość rad uchwaliła
wysokość podatku od nieruchomości na 2013 rok. Poniżej podajemy stawki, jakie zostały uchwalone dla gruntów
i budynków zajętych na pro-

wadzenie działalności gospodarczej przez okoliczne rady.
Sztumscy radni zdecydowali,
że nie zostaną one podwyższone.
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Kręte drogi w filmowym „Labiryncie”
Listopadowy seans „Róży” w kino-teatrze „Powiśle” to powrót do długich i bogatych tradycji
Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
Początki DKF w Sztumie sięgają 1958
roku. Inicjatorem jego powołania był Czesław Wieczerzycki, ówczesny kierownik
Wydziału Kultury Powiatowej Rady Narodowej w Sztumie. Do DKF zapisało się wtedy 80 osób. Ale potem zainteresowanie zaczęło maleć. Ostatecznie zawieszono działalność klubu w momencie, kiedy liczba
członków spadła do 14. Z notatki w „Dzienniku Bałtyckim”: „Dyskusyjny klub filmowy, czynny od stycznia do czerwca br. musiał niestety przerwać swą działalność ze
względu na trudności finansowe (za wyświetlenie filmu klub płaci dyrekcji OZK
w Gdańsku 360 złotych)”.
W 1962 r. w „Głosie Wybrzeża” odnotowano, że w Powiatowym Domu Kultury istnieje klub filmowy, współpracujący z gdańskim „Żakiem”. Opiekowała się nim Krystyna Pol – o czym wiadomo już z kroniki PDK.
Czy była to działalność stała, czy też sporadyczna – nie wiadomo. Jedno jest natomiast pewne, że była to inspiracja do powołania Dyskusyjnego Klubu Filmowego
„Labirynt”.
Kobieta i mężczyzna
6 listopada 1968 roku odbyło się pierwsze spotkanie. Spośród 120 osób (w tym 40
uczniów klas czwartych ogólnika i medyka) wybrano radę klubu. Prezesem został
Jan Ziarko, zastępcą – Władysława Thiel,
skarbnikiem - Krystyna Pol, sekretarzem –
Maryla Tuszyńska, członkami rady zaś; Elżbieta Szczucka, Ludmira Butowska i Jacek
Sokołowski. Pierwsza projekcja filmu odbyła się 14 listopada. Na inaugurację wybrano „Kobietę i mężczyznę”, głośny film Clauda Leloucha.

Ustalono, że praca klubowa prowadzona będzie w dwóch sekcjach: dorosłych
i młodzieżowej. Projekcje filmów odbywały się w kinie „Powiśle” w każdy roboczy
wtorek. Prelekcje wygłaszała osoba należąca do rady klubu lub zaproszeni goście.
W marcu 1969 roku klub otrzymał własną
siedzibę na spotkania i dyskusje. Tam też
można było skorzystać z zasobów biblioteczki o tematyce filmowej i czasopism.
Niemalże od początku problemem DKF
była kwestia opłacania pracowników kina zatrudnionych przy projekcjach. Sprawa ta została unormowana w sposób zadawalający obie strony na początku 1970 roku. Jednak kłopoty dopiero zaczęły się piętrzyć. Lokal klubowy udostępniono na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2. Nastąpił
okres poważnego bezładu w pracy klubu –
ustały prelekcje, a praktycznie nie było też
dyskusji.
W następnym roku na posiedzeniu rady przeanalizowano sytuację DKF-u. Częściowo zmieniono skład rady. Efektem tego było to, że ponownie projekcje filmowe
poprzedzała prelekcja, częściej też dyskutowano. Rok zamknął się 38 projekcjami filmowymi.
Warto dodać, że co roku członkowie
„Labiryntu” brali udział w Ogólnopolskich
Seminariach Filmowych. „Co pewien czas
– wspomina Jan Ziarko w felietonie na łamach „Nowin Kulturalnych” – odbywały się
spotkania z tzw. ludźmi filmu. Był Wojciech
Marczewski, Grzegorz Królikiewicz, Mieczysław Pawlikowski, prof. Kornatowska.”
W 1975 roku w związku z reformą administracyjną zlikwidowano Powiatowy
Dom Kultury, a na jego miejsce powołano

Krzesła i projektory pamiętają najlepsze lata DKF.

Sztumski Ośrodek Kultury, który przejął patronat nad DKF „Labirynt”.
W grudniu 1980 roku zawieszono działalność klubu. W związku z przejściem na
emeryturę z pracy na rzecz „Labiryntu” zrezygnowała Krystyna Pol, a z funkcji prezesa
Ryszard Kuklik.
Po trzymiesięcznej przerwie na walnym zebraniu wybrano nową radę. Funkcję p.o. prezesa na kilka miesięcy powierzono Jerzemu Wesołowskiemu, pracownikowi Sztumskiego Ośrodka Kultury, by w październiku 1981 roku powołać na tę funkcję
Leszka Michalika.
W czerwcu następnego roku zawieszono działalność „Labiryntu” na okres wakacji.
Okazało się, że już na zawsze.
Z dyskusją, albo bez
Projekcje DKF „Labirynt” odbywały się
w kinie „Powiśle” dysponującym 305 miejscami. Obsługą projekcji zajmowali się pracownicy kina (2 kinooperatorów, bileterka,
sprzątaczka i kierownik kina). Koszty związane z obsługą projekcji filmu wynosiły ponad 60 proc. wszystkich wydatków, opłata
członkowska – ok. 20, wynajem filmu – 15
proc. Wpływy ze sprzedaży karnetów stanowiły średnio 80 proc., resztę dopłacał
Sztumski Ośrodek Kultury.
Z przeprowadzonej ankiety wśród
członków „Labiryntu” na początku 1980
roku, wynikało, że w dyskusjach regularnie uczestniczyło 35 proc. członków, sporadycznie 5 proc., zaś 60 proc. uważało, że
są one niepotrzebne lub popierają debaty
bardziej kameralne, w niewielkim gronie.
Wśród klubowiczów największą popularnością cieszyły się bloki filmowe, takie
jak: wybranego gatunku, jednego reżysera, prezentujące dorobek jednego aktora.
W ostatnim okresie działalności „Labiryntu” władze klubu borykały się z wieloma problemami. Najbardziej znamienny to
trudności w doborze repertuaru wynikających z wprowadzenia dużych ograniczeń
(sytuacja polityczna w kraju, później stan
wojenny), jak również wzrost opłat. Podniesiono ceny za karnety, a to było bezpośrednią przyczyną odchodzenia z DKF-u.
„Labirynt” liczył do 100 osób, a pod koniec
działalności o połowę mniej.
Jeszcze dwukrotnie podejmowano
próby reaktywowania klubu, lecz na krótko; w 1989 r. – bardziej dla poprawy frekwencji w kinie i na początku 2005 roku.
Teraz DKF wraca do Sztumu po siedmiu
latach.
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Śmieci po nowemu
Posłowie zdecydowali, że od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych
od mieszkańców. To prawdziwa rewolucja w systemie, a początki - choćby z uwagi na niejasne przepisy – mogą być dla
gmin trudne.
O szczegółowych rozwiązaniach będziemy na bieżąco informować m.in.
w biuletynie oraz na stronie internetowej.
Każdy właściciel nieruchomości w gminie
będzie miał obowiązek złożenia stosownej deklaracji, w której samodzielnie dokona wyliczenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i będzie
miał obowiązek jej wnoszenia na rzecz
gminy w określonych terminach. Od lipca
2013 r. usługę odbioru od właścicieli nieruchomości - w zamian za opłatę - zapewnia gmina.
Właściciele nieruchomości do tego
czasu powinni podjąć działania celem wypowiedzenia umów na odbieranie odpadów komunalnych zawartych indywidualnie.
Najczęściej zadawane pytania w sprawie nowelizacji ustawy i odpowiedzi Ministerstwa Środowiska:
Dlaczego zmieniono ustawę?
Zmiany w systemie gospodarowania
odpadami komunalnymi mają sprawić,
że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem
zbierania odpadów. Celem zmian jest

również zwiększenie poziomu recyklingu
i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów
ulegających biodegradacji kierowanych
do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać.
Gmina, wymagając od nas właściwego
postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewni nam do niego warunki, np.
tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.
Co oznacza hasło – niższa stawka opłaty dla segregujących odpady?
To nie hasło. Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą.
Gmina powinna ustalić stawki opłat
na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacja śmieci).
Nie będzie można jedynie zadeklarować
sortowania, a wyrzucać wszystkich śmieci na raz – firma odbierająca odpady ma
obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektyw-

nego zbierania odpadów i potraktować
je jako zmieszane odpady komunalne.
Do którego pojemnika powinnam
wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?
Do żółtego pojemnika na odpady z tworzyw sztucznych. Pudełko
na mleko to opakowanie wielomateriałowe. Ze względu na swoją zawartość nie może być wrzucone do pojemnika na papier, bo zamoczyłoby zebraną w tym pojemniku makulaturę.
Gdzie mam wyrzucić stary telewizor
czy lodówkę?
Każda gmina wskaże mieszkańcom
miejsca odbioru niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD. Nowe przepisy zobowiązują
gminę do zorganizowania punktów zbiórki elektrośmieci, czy innych problemowych odpadów. Będzie możliwość legalnego pozbycia się odpadów, z którymi teraz nie wiadomo co zrobić (baterie, przeterminowane leki, oleje odpadowe itp.).
Gmina powinna udostępnić na stronie internetowej m.in. informacje o punktach
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajmu w drodze bezprzetargowej
Podstawowe informacje o przedmiocie dzierżawy/najmu:
Miejscowość: Sztum, obręb 3 – działka nr 315
o pow. 0.06 ha
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa oznaczona klasą użytków R IVa
Przeznaczenie: dzierżawa na czas nieokreślony z przeznaczeniem na ogród przydomowy
Czynsz dzierżawny: roczny czynsz dzierżawny w wysokości 180,00 zł
Termin płatności czynszu dzierżawnego: do
31 marca każdego roku
Miejscowość: Sztum, obręb 2 – działka nr
406/11 o pow. 88,0 m kw.
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa oznaczona klasą użytków B
Przeznaczenie: dzierżawa na czas nieokreślony z przeznaczeniem na ogród przydomowy
Czynsz dzierżawny: roczny czynsz dzierżawny w wysokości 30,00 zł
Termin płatności czynszu dzierżawnego: do
31 marca każdego roku
Miejscowość: Sztum, obręb 2 – część działki

nr 279/36 o pow. 165,0 m kw.
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa oznaczona klasa użytków B
Przeznaczenie: dzierżawa na czas nieokreślony z przeznaczeniem na ogród przydomowy
Czynsz dzierżawny: roczny czynsz dzierżawny w wysokości 49,50 zł
Termin płatności czynszu dzierżawnego: do
31 marca każdego roku
Miejscowość: Sztum, obręb 2 – garaż nr 29 na
dz. nr 279/133.
Opis nieruchomości: garaż murowany w zabudowie szeregowej
Przeznaczenie: najem na czas nieokreślony
Czynsz z tytułu najmu: miesięczny czynsz
z tytułu najmu w wysokości 80,00 zł + VAT
Termin płatności czynszu: do 15 każdego
miesiąca
Miejscowość: Sztum, obręb 2 – garaż nr 12 na
dz. nr 279/133.
Opis nieruchomości: garaż murowany w zabudowie szeregowej
Przeznaczenie: najem na czas nieokreślony

Czynsz z tytułu najmu: miesięczny czynsz
z tytułu najmu w wysokości 80,00 zł + VAT
Termin płatności czynszu: do 15 każdego
miesiąca
Miejscowość: obręb Sztumskie Pole, gm.
Sztum – część działki nr 373 o pow. 400 m
kw.
Opis nieruchomości: grunt niezabudowany
Przeznaczenie: Na cele składowe bez dochodu, tj. składowanie drewna
Wartość rocznego czynszu najmu - 120,00
zł + VAT
Termin płatności czynszu – do 31 marca
każdego roku
Wykaz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami podlega wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Sztum na okres 21
dni.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy/najmu – Urząd Miasta i Gminy Sztum,
pokój 42 lub 44 (II piętro), tel. 55 640 63 68.
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Sypnęło nie tylko medalami
Dla LKS Zantyr Sztum był to kolejny bardzo udany sezon. 8 medali mistrzostw Polski, 76 punktów we współzawodnictwie
sportu młodzieżowego…

Bogdan Cebula

Ryszard Mazerski

Mieczysław Dobrenko

Andrzej Rogiewicz

- …Poza tym jedna mistrzowska klasa sportowa,
dwie pierwsze, kwalifikacje
na mistrzostwa Europy i świata, udane starty zagraniczne,
liczne zwycięstwa w kategorii
weteranów, sukcesy w marszach Nordic Walking, organizacja 6 dużych imprez sportowych i licznych marszów –
wylicza prezes Ryszard Mazerski.
Seniorzy i weterani (do 12
listopada) wystartowali w 98
biegach na terenie całej Polski oraz w Europie (Niemcy,
Francja, Wielka Brytania, Czechy) i USA. 40 zawodników
przebiegło łącznie 3531,949
m – co wyliczył Bogdan Cebula. To klubowy rekord.
Coraz więcej weteranów
i młodszych osób deklaruje
chęć przynależności do klubu
i startu w zawodach. Najczęściej na podium stawali Bogdan Cebula - 25, Bartosz Mazerski - 21 i Mieczysław Dobrenko – 20.
Dodajmy
zwycięstwa
w zawodach Nordic Walking
w Pucharze Pomorza i Grand
Prix Gdańska Ewy Zembrzuskiej, Magdy Bucewki, Mirosława Anaczkowskiego i Jana
Kołpaka.

strzostw Polski Juniorów,
w których Marcin zajął bardzo wysokie piąte miejsce
z nowym rekordem życiowym. Agnieszka wystartowała w 5-boju podczas 56. Halowych Mistrzostw Polski Seniorów. Na hali wystartowała
również najmłodsza zawodniczka z tego grona Agata Polanowska, która zdobyła brązowy medal Mistrzostw Okręgu Młodziczek w pchnięciu
kulą.
Sezon letni rozpoczął
się wspaniałym sukcesem
Borowskiej, która podczas
Mistrzostw Polski Seniorów w wieloboju - pobiła aż
siedem rekordów życiowych
i zdobyła srebrny medal.
Marcin Żołdowicz wszedł do
szerokiego finału Mistrzostw
Polski Juniorów w skoku
w dal (10 miejsce). Ostatnie
zawody najwyższej rangi mistrzowskiej odbyły się w Radomiu. Były to Młodzieżowe
Mistrzostwa Polski. Agnieszka w skoku w dal była czwarta, a w skoku wzwyż zdobyła
srebro.
Na zakończenie sezonu
wystartowała również Agata Polanowska, która w świetnym stylu podczas Mistrzostw
Okręgu Młodzików zdobyła złoty medal. Dwa tygodnie
później startowała w mistrzostwach makroregionu w Bydgoszczy, gdzie pierwsze miejsce kwalifikowało do udziału Mistrzostwach Polski Młodzików. Zabrakło naprawdę
niewiele, Agata zajęła drugie

miejsce. Jest to jej największy
sukces w dotychczasowej karierze sportowej.
Od września grupa powiększyła się o sześć zawodniczek i przygotowuje się do
kolejnego sezonu.
Grupa Mazerskiego
Największym
osiągnięciem grupy biegowej trenowanej przez Bartosza Mazerskiego jest zdobycie przez
Andrzeja Rogiewicza 5 medali mistrzostw Polski juniorów
oraz zakwalifikowanie się na
mistrzostwa Europy i świata
w biegach górskich.
Startujący w kategorii juniorów Rogiewicz to tegoroczny zdobywca medali w imprezach rangi mistrzostw Polski - brązowego
w hali na 3000m wynikiem
8,34.92 w Spale, srebrnego w biegach przełajowych
w Szczecinie na 6 km, triumfator biegów górskich w stylu alpejskim w Ustrzykach
Dolnych. Poza tym były medale brązowe w Białymstoku
na 5000 m i biegach górskich
w stylu alpejskim w Międzygórzu. Poza tym na międzynawowej arenie - XVI miejsce
w Mistrzostwach Europy Juniorów w Biegach Górskich
w stylu anglosaskim w Pammukalle w Turcji, start w Mistrzostwach Świata w Biegach Górskich w Stylu Alpejskim we Włoszech. I na krajowym podwórku – zwycięstwo w Mistrzostwach Polski
LZS w Biegach Przełajowych
w Białej Podlaskiej na 3 km.

Bartosz Mazerski miał
w tym roku na swoim koncie znaczące sukcesy międzynarodowe - trzecie miejsce
w maratonie w Austin w USA,
drugie w Val de Reuil, zwycięstwa w półmaratonie w Liverpoolu i Dreźnie.
Michał Kopecki (junior
młodszy) to 25.
zawodnik mistrzostw kraju w biegach przełajowych w Szczecinie na 5 km oraz miejsca
na podium w biegach uliczno-przełajowych. Rafał Bułaj - 10. zawodnik w Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików w Biegach Przełajowych w Bydgoszczy, trzeci w Mistrzostwach Okręgu w Słupsku w biegu na
2000 m. Filip Kamiński – był
12. w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach
Młodzików
w Biegach Przełajowych
w
Bydgoszczy
i
11.
w
Międzywojewódzkich
Mistrzostwach
Młodzików
w Bydgoszczy�����������������
. Kategoria dzieci: liczne starty w biegach
ulicznych i przełajowych oraz
szkolnych, wiele miejsc na podium, w tym na najwyższym:
np. Wojtka Pastewskiego, Alberta Piekarskiego, Marcina
Kopeckiego i Jarka Lewowickiego.
LKS Zantyr Sztum zaprasza wszystkich związanych
z klubem 7 grudnia o godzinie 17 do na podsumowanie sezonu do Sztumskiego
Centrum Kultury.

Grupa Szpalerskiego
Bardzo udany okazał się
sezon dla Agnieszki Borowskiej, Marcina Żołdowicza
i Agaty Polanowskiej, podopiecznych Adama Szpalerskiego. Zawodnicy rozpoczęli starty od Halowych Mi-
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Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
Urzędu zostały umieszczone wykazy nw. nieruchomości stanowiących własność gminy Sztum
przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste:
Oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego
1. nieruchomości położonych w obrębie Sztumskie Pole oznaczonej nr 176/3 i 176/8 o łącznej pow. 1.1219 ha nr księgi wieczystej: 4036.
Cena wywoławcza do przetargu 246.820,00 zł netto
Pierwsza opłata z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste będzie wynosiła 25 proc. ceny uzyskanej w przetargu, do której zostanie doliczony 23 proc. VAT i jest wymagana przed zawarciem umowy notarialnej.
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego będą wynosiły 3 proc. ceny uzyskanej w przetargu + 23 proc. VAT.
Opłaty roczne będą wnoszone do dnia 31 marca każdego roku bez oddzielnego wezwania na konto wskazane przez Gminę, począwszy
od roku następnego od zawarcia umowy. Opłaty roczne mogą być aktualizowane nie częściej niż co trzy lata na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Podstawa oddania w użytkowanie wieczyste: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXII/198/2012 z dn. 30 sierpnia 2012
Sposób sprzedaży: w drodze przetargu nieograniczonego
Przeznaczenie: zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość mieści się w terenach zabudowy turystycznej: Uchwała Nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Sztumie
Termin zagospodarowania nieruchomości: w ciągu 4 lat od dnia zawarcia umowy
Warunki płatności: Pierwsza opłata płatna przed zawarciem umowy notarialnej na konto wskazane przez Gminę
2. Nieruchomości, położonej w Sztumie przy ul. Żeromskiego oznaczonej w ewidencyjny gruntów nr 60/9 o pow. 0,0178 ha, na poprawienie warunków zagospodarowania działki nr 60/11. Cena zbycia 7120,00 zł + VAT 23 proc. Nr księgi wieczystej: 3224.
Podstawa sprzedaży: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXII/200/2012
3. Lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu z pierwszeństwem nabycia przez ich najemców.
• Lokal mieszkalny nr 11 o pow. 38,75 m2 w budynku przy ul. Osiedle Nad Jeziorem nr 10 w Sztumie, z udziałem 0,037
do działki nr 449 o pow. 349 m m kw. oddawanym w użytkowanie wieczyste. Nr księgi wieczystej 8358. Wartość lokalu
z udziałem do gruntu – wynosi 57 840,00 zł
Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 46,50 m kw. w budynku przy ul. Reja nr 6 w Sztumie, z udziałem 0,09 do działki nr 406/1 o pow.
325 kw. oddawanym w użytkowanie wieczyste. Nr Księgi wieczystej 16011. Wartość lokalu z udziałem do gruntu – wynosi
38 880,00 zł
Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 62,27 m2 w budynku przy ul. Nowowiejskiego nr 18 w Sztumie, z udziałem 0,100 do działki nr 279/112
o pow. 1413 m kw. - sprzedawany na własność. Nr księgi wieczystej 5223. Wartość lokalu z udziałem do gruntu – wynosi 77.920,00 zł
Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 97,83 m kw. + piwnica o pow. 25,10 m kw. i pomieszczenia w budynku gospodarczym o pow. 18,31 m
kw. w budynku nr 29 w miejscowości Piekło z udziałem 0,6546 do działki nr 124/1 o pow. 1505 m kw. sprzedawanym na własność.
Nr księgi wieczystej GD2I 00014218/4. Wartość z udziałem do gruntu – wynosi 57 730,00 zł
Lokal mieszkalny nr 23 o pow. 37,41 m kw. w budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Sztumie z udziałem 0,036 do działki
nr 331/1 o pow. 749 m kw. oddawanym w użytkowanie wieczyste. Nr księgi wieczystej 16011. Wartość lokalu z udziałem do gruntu
– wynosi 59870,00 zł
4. Nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 98,60 m. kw. i użytkowym o pow. 20,37 m kw. położonej przy
ul. Sienkiewicza nr 20 A na działce nr 240 o pow. 830 m kw.. Nr księgi wieczystej GD2I/00006220/2. Cena wywoławcza do przetargu za nieruchomość: 209.600,00 zł. Przewidywany termin przetargu nieograniczonego: marzec 2013 r.
Osoby, którym przysługuje prawa pierwszeństwa w nabyciu wykazanych nieruchomo ścina podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.

Jeżeli jesteś właścicielem gruntu...
....i zamierzasz tę nieruchomość podzielić na mniejsze działki, to pamiętaj, że może to oznaczać wzrost wartości tej nieruchomości. Z tego tytułu gmina jest zobowiązana - zgodnie z ustawą
uchwaloną przez posłów i Radę Miejską
- do naliczenia właścicielom (w przypadku sprzedaży lub darowizny) tzw. opłaty
adiacenckiej.
Jeżeli Twoja działka objęta jest planem miejscowym i z tego powodu wzrosła jej wartość, bo np. została przekwalifikowana z rolnej na budowlaną, to

w przypadku jej sprzedaży - zgodnie
z ustawą o planowaniu przestrzennym
i uchwałą Rady Miejskiej – gmina jest zobowiązana do naliczenia tzw. renty planistycznej.
Opłata adiacencka i renta planistyczna to opłaty, o których musi pamiętać
każdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, w przypadku jej
sprzedaży lub darowizny.
Dlatego w przypadku planowania takiej transakcji warto zgłosić się po szczegółowe informacje do Urzędu Miasta

i Gminy – do Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku.
Wysokość stawek procentowych
opłaty adiacenckiej została ustalona
przez Radę Miejską w wysokości 15 proc.
różnicy wartości nieruchomości.
Opłatę taką mieszkaniec może
wnieść jednorazowo lub - na wniosek zainteresowanego - może ona być rozłożona na raty roczne - płatne w okresie do
10 lat.
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Od długu do eksmisji
Zadłużenie najemców lokali mieszkalnych wobec gminy przekracza 860 tys. zł i w ciągu ostatnich czterech lat wzrosło
o 231 proc. Uporczywi dłużnicy muszą się liczyć z eksmisją.
Co ma robić lokator, gdy
mu nie starcza pieniędzy na
czynsz? Pierwszym rozwiązaniem jest wystąpienie do
gminy o dodatek mieszkaniowy. Ubiegać się o niego
może każdy, kto posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu
komunalnym, spółdzielczym,
własnościowym, czy w domu
prywatnym. Pod uwagę brany jest także pułap dochodu (w gospodarstwie jednoosobowym - 1398,57 zł, wieloosobowym - 998,98 zł) oraz
metraż zajmowanego mieszkania.
Uwaga: osoba nieposiadająca tytułu prawnego do lokalu, może ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, jeśli posiada orzeczenie sądowe o uprawnieniu do
lokalu socjalnego lub zamiennego.
Fakt posiadania zaległości w opłatach za mieszkanie nie wyklucza możliwości ubiegania się o dodatek
mieszkaniowy.
Wstrzymanie dodatku
Jeśli osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, zalega z należnością za
mieszkanie w okresie korzystania z dodatku mieszkaniowego, wypłatę dodatku
wstrzymuje się do czasu uregulowania zaległości. Jeśli nie
nastąpi to w ciągu trzech miesięcy, decyzja o przyznaniu
dodatku zostaje wstrzymana. Wówczas ponownie o dodatek mieszkaniowy można
wystąpić dopiero po uregulowaniu wszystkich należności.
Uregulowanie w ciągu trzech
miesięcy spowoduje wypłatę
dodatku za okres, w którym
wypłata była wstrzymana.
Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, potwierdzone przez zarządcę
zasobu mieszkaniowego gmi-

ny – PWiK Sp. z o.o. w Sztumie, należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy, w pokoju 42, II piętro w godz. 7.30 do
15.30.
Zamiana na lokal
socjalny
Jest możliwość zamiany
lokalu mieszkalnego na socjalny, w zamian za umorzenie zadłużenia, pod warunkiem spełnienia kryterium
dochodowego uprawniające
do zamieszkania w takim lokalu. Z takiej możliwości mogą skorzystać najemcy lokali mieszkalnych - czyli osoby
posiadające tytuł prawny do
lokalu. Chęć zamiany można zgłaszać w Urzędu Miasta
i Gminy. Należy przy tym pamiętać, że umowa najmu lokalu socjalnego zawierana
jest na czas określony. Jednakże czynsz najmu takiego
lokalu jest znacznie niższy od
obowiązującego w zasobie
mieszkaniowym gminy, obecnie 1 zł/ m kw.
Zamiana między
najemcami
Z tej opcji mogą skorzystać jedynie najemcy lokali
mieszkalnych, tzn. osoby posiadające tytuł prawny do lokalu. Najemcy przewidujący
możliwość wystąpienia kłopotów związanych z utrzymaniem zajmowanego mieszkania, zainteresowani dokonaniem wzajemnej zamiany mieszkań powinny zgłosić
się do Urzędu Miasta i Gminy
w Sztumie, pok. 42. Burmistrz
wyda zgodę na zamianę
w przypadku spełnienia kryteriów określonych w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy - przede wszystkim to brak zaległości w opłatach za mieszkanie, posiadanie tytułu prawnego do lokalu, odpowiednia powierzchnia mieszkalna.

Zadłużenie w ratach
Wnioski o rozłożenie zadłużenia na raty można składać w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. z siedzibą w Sztumie
przy ul. Kochanowskiego
28, który zarządza zasobem
mieszkaniowym gminy. Jest
to o tyle korzystna propozycja, że od należności rozłożonej na raty nie nalicza się odsetek za zwłokę, co zapobiega
dalszemu wzrostowi zadłużenia. Poza tym, po uregulowaniu zadłużenia głównego,
istnieje możliwość złożenia
wniosku o umorzeniu wcześniej naliczonych odsetek.
Warunkiem jest terminowe
uiszczanie rat i uiszczanie bieżących opłat za mieszkanie.
Umorzenie zadłużenia
Może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego
decyzję taką może podjąć
burmistrz. Umorzenie może
nastąpić po dokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego
i stwierdzeniu istnienia okoliczności
uzasadniających
udzielenie takiej ulgi. Każda
sprawa wymaga indywidualnego rozpatrzenia.
Wnioski wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi sytuację majątkową
i rodzinną dłużnika, w szczególności źródła i rozmiary osiąganego dochodu, posiadanego majątku oraz bilans i rachunek zysków i strat
z okresu 2 lat poprzedzających datę złożenia wniosku,
a także z innymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie przesłanek do udzielenia
ulgi można składać w Urzędzie Miasta i Gminy.
Zadłużeni lokatorzy, którzy nie chcą skorzystać
z gminnej pomocy wychodzenia z długów czynszowych muszą się liczyć z eksmisją z mieszkań.

Obecnie czynności podejmowane wo
bec dłużników ograniczają się do:
wypo
wiedzenia umowy najmu lokalu; wystąpienia do sądu o wydanie nakazu zapłaty wobec dłużnika; skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego –
komorniczego. Od pewnego
czasu wpisuje do Krajowego
Rejestru Dłużników.
Wkrótce będą podejmo
wane następujące czynności:
Po pierwsze - sprzedaż
długu najem
ców lokali zewnętrznej firmie windykacyj
nej. Gmina analizuje konieczność podję
cia takich działań wobec najbardziej uciąż
liwych dłużników.
Po drugie - występowanie
do sądu z pozwami o eksmisję z lokali i realizacja tych wyroków.
Dłużnicy, którym sąd nie
przyzna uprawnienia do lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego, będą
przekwaterowywani do noclegowni. Taką możliwość dają gminie obowiązujące od li
stopada 2011 r. przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.
Obecnie Gmina pracuje
nad nowym rozwiązaniem
dotyczącym najmu pomieszczeń tymczasowych.
Istotne jest, że w przypadku uzyskania przez dłużnika uprawnienia do pomieszczenia tymczasowego, Gmina będzie mogła dokwaterować go do innego lokalu,
w którym zamieszkują dłużnicy z takim samym uprawnieniem. Pomieszczenie tymczasowe nie jest bowiem odrębnym lokalem. Stanowi jego część.
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Kolorowo jest wśród nas

Plac Wolności – szare blokowisko już nie straszy.
Sienkiewicza 16 w trakcie termomodernizacji.

Po zdjęciu farby wyjrzała XIX-wieczna kamienica.

Blok spółdzielni – ul. Nowowiejskiego.

Gmina od kilku lat realizuje
program rewitalizacji centrum
Sztumu. Radni przyjęli w tej
sprawie specjalną uchwałę
w 2004 roku. Jednocześnie we
wsiach modernizowane są budynki szkolne, boiska sportowe i świetlice, budowane wodociągi i kanalizacja, a w przypadku Gościszewa, Sztumskiej
Wsi i Postolina także małe rewitalizacje centrów tych miejscowości.
Na wszystkie te inwestycje pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej.

- Chciałbym bardzo podziękować
właścicielom
i współwłaścicielom budynków mieszkalnych, wspólnotom mieszkaniowym, którzy
to własnym staraniem i dużym
wysiłkiem finansowym przeprowadzili rewitalizację - mówi burmistrz Leszek Tabor. Cieszy, jak w miejsce szarych,
smutnych, odrapanych elewacji pojawiają się nowe, ożywiając nasze miasto i wsie. Szkoda, że w programach unijnych
nie przewidziano środków na
termomodernizację budyn-

Gmina pomagała także finansowo parafii św. Anny w renowacji zabytkowych
kościołów położonych w centrum Sztumu: dachu, fundamentów, elewacji, czy odbudowie muru przy przykościelnym cmentarzu. Dofinansowanie takie było możliwe
dzięki gminnemu programowi
ratowania zabytków.
Ale to nie jedynie zmiany
estetyzacyjne w naszej gminie. Liczne budynki mieszkalne otrzymały nowe, kolorowe
elewacje.

ków mieszkalnych, które mogłaby pozyskiwać gmina, czy
bezpośrednio właściciele. Mamy także nadzieję, że nowe
władze Spółdzielni Mieszkaniowej, posiadającej najwięcej
budynków wielorodzinnych
w mieście, także podejmą się
realizacji programu termomodernizacji swoich zasobów,
aby poprawić estetykę sztumskich osiedli.
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