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Uwaga - strefa Tempo 30

Zaproszenie na bieg

Ograniczenie prędkości do 30 km/h i skrzyżowania równorzędne. Tak od 12
kwietnia będzie na drogach gminnych: Słonecznej, Radosnej, Kwiatowej,
Ogrodowej, Zacisze i Wiejskiej.

3 maja o godz. 12.50 nastąpi otwarcie XXII Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności. Od 2007 roku jest
organizowany przez Lekkoatletyczny
Klub Sportowy Zantyr Sztum. Tak duże
zamierzenie nie byłby możliwe bez bardzo wydatnej pomocy i wsparcia Miasta
i Gminy Sztum, Starostwa Powiatowego
w Sztumie a także licznych sponsorów
i instytucji. Działacze klubowi zapewnili imprezie wysoki poziom organizacyjny i sportowy.
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Szkatuła czasu

W sprawie śmieci mam
pytanie...
Czy gmina przejmie obowiązek odbierania odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych? Co zrobić z popiołem? Co należy umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane? Jakie
pojemniki są przewidziane do gromadzenia odpadów komunalnych? Kto zapewni nam pojemniki i worki? Jaka będzie częstotliwość odbioru odpadów?
Skąd będę wiedział, w jakie dni będą
ode mnie odbierane odpady? Czy będąc

członkiem wspólnoty mieszkaniowej
bądź spółdzielni mieszkaniowej mam
obowiązek złożenia deklaracji? – to tylko niektóre z pytań, z którymi zwrócili
się mieszkańcy do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.
Na stronach 3-6 urzędnicy wyjaśniają najczęściej pojawiające się wątpliwości.

Zebraliśmy propozycje, co powinno znaleźć się w szkatule na placu Wolności. I tak - zdaniem naszych rozmówców - księga pamiątkowa z informacją,
że kapsuła upamiętnia rewitalizację Rynku i z podpisami mieszkańców; zbiorowa
fotografia sztumian wykonana w 2005
roku i zrobiona w tym samym miejscu obecnie; rysunki dzieci pokazujące
Sztum dawny i obecny; film o Sztumie.
Kolejny pomysł to akcja „Wklej się
w Sztum”.
Str. 4

Derby powiatu
Goście z Waplewa przyjechali punktualnie umajonym wozem. Po kilkunastu
minutach przy wtórze muzyki obie jedenastki wmaszerowały na boisko. Gospodarze w niebieskich czapeczkach, przyjezdni w czerwonych. Franciszek Bartsch
przemówił krótko, gości powitał Nowak,
prezes Wisły.
Rozpoczyna się mecz. Był sierpień
1923 rok. Prawdopodobnie był to pierwszy mecz polskich drużyn na Powiślu.
Str. 9
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Dyżury prawnika,
Apteki
psychologa, specjalisty 1 KWIETNIA Stylowa 2. Centralna, 3. Alfa, 4.
Medicus, 5. Św. Anny,6. Stylowa, 7. Centralds. przemocy
na,8. Alfa, 9. Medicus, 10. Św. Anny, 11. StyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sztumie przypomina, że
w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są pełnione dyżury dla osób uzależnionych od alkoholu, innych substancji i ich rodzin oraz dla
osób doświadczających przemocy w rodzinie i sprawców tej przemocy z terenu
miasta i gminy.
Dyżury pełnione są przez:
Specjalistę ds. przemocy w każdy
poniedziałek w godz. od 8. 00 do 12. 00;
Radcę prawnego w każdy poniedziałek w godz. od 16. 15 do 19. 15;
Psychologa w każdy czwartek w
godz. od 10. 00 do 13. 00.
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Sztumie
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7. 30 do 15. 30.

lowa, 12. Centralna, 13. Alfa, 14. Medicus, 15.
Św. Anny, 16. Stylowa, 17. Centralna, 18. Alfa, 19. Medicus, 20. Św. Anny, 21. Stylowa, 22.
Centralna, 23. Alfa, 24. Medicus, 25. Św. Anny, 26. Stylowa, 27. Centralna, 28. Alfa, 29.
Medicus, 30. Św. Anny;

1 MAJA Stylowa 2. Centralna, 3. Alfa, 4. Medicus, 5. Św. Anny,6. Stylowa, 7. Centralna,8. Alfa, 9. Medicus, 10. Św. Anny, 11. Stylowa, 12.
Centralna, 13. Alfa, 14. Medicus, 15. Św. Anny, 16. Stylowa, 17. Centralna, 18. Alfa, 19.
Medicus, 20. Św. Anny, 21. Stylowa, 22. Centralna, 23. Alfa, 24. Medicus, 25. Św. Anny, 26.
Stylowa, 27. Centralna, 28. Alfa, 29. Medicus,
30. Św. Anny, 31 Sylowa;
Apteka Alfa, ul. Sienkiewicza 10, (55) 27727-12, pon. – pt. 8. 00-20. 00, sobota 8. 00-15.
00; Medicus, ul. Morawskiego 1, (55) 277-3795, pon. – pt. 8. 00-20. 00, sobota 8. 00-13.
00; Stylowa, plac Wolności 26, (55) 277-2209, pon. – pt. 8. 00-18. 00, sobota 8. 00-13. 00;
Św. Anny, ul. Galla Anonima 12, (55) 277-5050, pon. – pt. 8. 00-18. 00, sobota 8. 00-13. 00;
Centralna, ul. Mickiewicza 50, (55) 247-67-92,
pon. – pt. 8. 30-18. 00, sobota 9. 00-13. 00.

Zumba i Latino Solo
Zapraszamy na zajęcia przy muzyce
prowadzone w Gimnazjum nr 1 w Sztumie.
Jesteś już znużona zwykłym aerobikiem, bądź żmudnymi ćwiczeniami? Zumba to coś w sam raz dla Ciebie!
W kolumbijskim slangu oznacza to „baw
się i ruszaj”. To nie tylko taniec, nie tylko
aerobik, to zainspirowana latynoskimi
rytmami fuzja tańca i aerobiku, a muzyka to egzotyczny koktajl gorących melodii.
Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich - niezależnie od wieku, płci, zdolności ruchowych lub doświadczenia w tańcu lub fitnessie, gdyż łatwo dostosować
do indywidualnych potrzeb i możliwości.
Piątek - 19.00, środa - 17.30
Chcesz uczyć się tańczyć i pięknie
poruszać, a przy okazji kształtować swoją sylwetkę i spalać mnóstwo kalorii?
Latino Solo to nie bez przyczyny najpopularniejsze wśród kobiet zajęcia taneczne, które wprowadzą Cię w świat
latynoskich rytmów! Już po kilku tygodniach, poczujesz się swobodniej na
parkiecie i będziesz zaskoczona jak taniec zadba o Ciebie.
Piątek – 18.00
Zajęcia ogólnorozwojowe dla pań:
poniedziałek, środa – godz. 18.00
Zapisy i informacje – tel. 506 778 880.

Kalendarz podatnika
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
przypomina o terminach płatności, które przypadają na miesiąc kwiecień.
Terminy płatności podatków i opłat
lokalnych:
15 kwietnia – comiesięczna rata podatku od nieruchomości od osób prawnych.
Wpłat należy dokonywać na konto
Miasta i Gminy Sztum w BS Sztum nr:
74 8309 0000 0000 0042 2000 0020
(wpłaty dokonywane w placówkach
Banku Spółdzielczego w Sztumie pobierane są bez prowizji).
Informacje dotyczące w/w podatków i opłat można uzyskać w Referacie
Podatkowy - I piętro:
pokój nr 25 – podatki z terenu gminy Sztum, pokój nr 26 – podatki z terenu miasta, pokój nr 26 – podatek od
środków transportowych, opłata z tytułu wieczystego użytkowania.
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Strefa Tempo 30

Wielkanocna zbiórka

Ograniczenie prędkości do 30 km/h i skrzyżowania równorzędne. Tak od 12 kwietnia będzie
na drogach gminnych: Słonecznej, Radosnej, Kwiatowej, Ogrodowej, Zacisze i Wiejskiej.

15 niepotrzebnych znaków zniknie ze Słonecznej i okolicznych ulic.

O ograniczeniu prędkości
informować będą znaki „tempo 30”. Przy skrzyżowaniach
znikną znaki „ustąp pierwszeństwa”, bo staną się równorzędnie. Obowiązuje na
nich zasada prawej ręki. Zmusi to kierowców do większej
ostrożności, a jeżdżenie na
pamięć może się zakończyć
wypadkiem lub kolizją.
Kolejna ważna zmiana.
Pozostawienie pojazdu poza
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miejscem do tego wyznaczonym, np. na ulicy przed domem, nie będzie już wykroczeniem.
Organizacja ruchu zastała pozytywnie zaopiniowana przez Komendę Powiatową Policji oraz przeszła pozytywną weryfikację przez Starostwo Powiatowe w Sztumie.
Dodajmy, że nowe zasady
spowodowały, że ze wspomnianych ulic zniknie 15 nie-

potrzebnych już znaków.
Mapa z organizacją ruchu
znajduje się na stronie www.
sztum.pl, informacje - Marcin
Baźmierowski, zastępca kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich UMiG, tel. 55 640
6349.
Strefa Tempo 30 sprawdza
się w wielu miastach, m.in.
w Gdańsku.

Przy wsparciu wolontariuszy z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie 22
– 24 marca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził Wielkanocną Zbiórkę Żywności. W sklepach na terenie miasta zebrano ogółem 606 kg żywności, którą następnie wydano
w postaci paczek klientom
pomocy społecznej, przede
wszystkim rodzinom wielodzietnym. W sumie obdarowano 26 najuboższych rodzin.
Dyrektor MGOPS składa podziękowania wolontariuszom z Zespołu Szkół im.
Jana Kasprowicza prowadzonym przez panie - Beatę
Ostrowską-Nenczak i Małgorzatę Dziedowicz, sklepom:
Lidl, Biedronka, Netto, Sokół, Żabka, U Grażyny (Lipowa 10) oraz wszystkim mieszkańcom, którzy aktywnie włączyli się w Wielkanocną Zbiórkę Żywności dla najbiedniejszych. To dzięki Państwa
pomocy i wsparciu zagościł
uśmiech na twarzach wielu
podopiecznych doświadczających ubóstwa. Dzięki Świątecznej Zbiórce wiele spośród
obdarowanych rodzin miało
godne święta.

Gmina odbierze śmieci – wyjaśniamy wątpliwości
Publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, związane z „rewolucją śmieciową”.
Czy gmina przejmie obowiązek odbierania odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych?
Wprowadzając nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, zdecydowano w pierwszej kolejności na wypełnienie obowiązków ustawowych, czyli przejąć obowiązek odbierania odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, tj. takich, gdzie prowadzona
jest działalność gospodarcza (hotele, bary, zakłady produkcyjne, itp.), bądź posiadających funkcje instytucjonalno-publiczne (szkoły, przedszkola, szpitale, itp.), właściciel tychże nieruchomości zobowiązany
jest do zawarcia z jedną z firm posiadających wpis do rejestru działalności regulo-

wanej umowy na odbiór odpadów komunalnych. Nie powoduje to powstawania
obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty i wnoszenia jej na rzecz Miasta
i Gminy Sztum.
Natomiast w przypadku tzw. nieruchomości mieszanych, tj. takich, gdzie część
nieruchomości przeznaczona jest na cele
mieszkalne a część na cele gospodarcze,
właściciel ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłat dla części zamieszkałej. Część przeznaczona na prowadzenie
działalności gospodarczej tak jak w przypadku dotyczących instytucji opisanych
powyżej ma obowiązek posiadania odrębnej umowy na odbiór odpadów. Firma wy-

łoniona przez Gminę w przetargu odbierać
będzie jedynie odpady powstające w części zamieszkałej.
Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej a tym samym
mogących świadczyć usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Sztum zostanie opublikowany na stronach internetowych Urzędu.
Co zrobić z popiołem?
Dopuszczone jest, tak jak obecnie,
umieszczanie ochłodzonego, zimnego popiołu w pojemniku na tzw. odpady zmieszane. W uzasadnionych przypadkach
można zagospodarować go na własnej
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Rowerem po Powiślu
W ramach projektu pn.:
„Rowerem po Powiślu” zostaną zorganizowane następujące rajdy rowerowe.
20 kwietnia: zbiórka – plac
Wolności: Sztumskie Pole, Gościszewo, Węgry, Uśnice, Biała
Góra, Piekło, Sztumskie Pole.
27 kwietnia: zbiórka – plac
Wolności: Zajezierze, Sztumska Wieś, Borowy Młyn, Ryjewo, Nowa Wieś, Postolin,
Sztum, Zajezierze.
4 maja: zbiórka – plac Wolności: Postolin, Polaszki, Michorowo, Sadułki, Ramzy Wielkie, Cygusy, Mleczewo, Górki,
Czernin, Postolin.
18 maja: zbiórka plac Wolności: Pietrzwałd, Kalwa, Jurkowice, Koślinka, Kępina, Pietrzwałd.
Liczba uczestników przewidziana na jeden rajd to 25
osób, przewodnik oraz koordynator projektu. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zostanie utworzona lista osób rezerwowych.
Zgłoszenia przyjmujemy do
każdego piątku poprzedzającego dzień rajdu na adres: malgorzata.schufreida@
sztum.pl, telefonicznie: 55 640
63 40, lub osobiście w siedzibie Miasta i Gminy Sztum.

Co o nas powie szkatuła czasu
W kwietniu na placu Wolności stanie szkatuła czasu. Od mieszkańców będzie zależało,
co się w niej znajdzie i jaki przekaz chcą zostawić przyszłym pokoleniom.
Szkatuła (kapsuła) czasu
nie jest pomysłem lat ostatnich. Zwykle towarzyszy takim
wydarzeniom, jak wmurowanie kamienia węgielnego.
W czasie Wystawy Światowej w Nowym Jorku w 1939 roku jedno z przedsiębiorstw pokazało skrzynię z miedzi, chromu oraz stopu srebra o średnicy 16 cm i 2,3 m długości,
ważącą ok. 360 kg. Do środka
włożono przedmioty codziennego użytku: kłębek nici, lalkę,
księgę z opisem kapsuły i jej
twórców, flakonik z nasionami
zboża, mikroskop i piętnastominutową kronikę filmową.
Niedawno
w
Szczecinie mieszkańcy pisali specjalne kartki z przesłaniem do
przyszłych pokoleń. Zebrano ich prawie 500. Znalazły się
one w kapsule umieszczonej
w tamtejszym muzeum.
Zebraliśmy propozycje, co
powinno znaleźć się w szkatule na placu Wolności. I tak
- zdaniem naszych rozmówców - księga pamiątkowa z informacją, że kapsuła upamiętnia rewitalizację Rynku i podpisami mieszkańców; zbioro-

Gmina zabierze śmieci
nieruchomości, np. pozostałości po spalaniu drewna są świetnym nawozem. Można dostarczyć popiół i złożyć go w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Kto zapewni nam pojemniki i worki?
Firma, która zostanie wyłoniona po
przeprowadzeniu przez Gminę nieograniczonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, będzie miała obowiązek wyposażenia każdej nieruchomości zamieszkałej, z której będzie odbierać odpady.
Ponadto ta firma będzie odpowiedzialna za utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym.
W przypadku zniszczenia pojemnika, bądź
konieczności zmiany pojemności pojemnika na danej nieruchomości, będą one wymieniane na nowe bez ponoszenia przez
właściciela nieruchomości dodatkowych
opłat. Przy każdym odbiorze odpadów se-

Szkatuła czasu niebawem stanie na placu Wolności.

wa fotografia sztumian wykonana w 2005 roku i zrobiona
w tym samym miejscu obecnie; rysunki dzieci pokazujące Sztum dawny i obecny; film
o Sztumie.
Kolejny pomysł to akcja
„Wklej się w Sztum”. Nie wdając się w techniczne i organizacyjne szczegóły: w stylizowany napis SZTUM wklejamy swoje zdjęcia w formacie legitymacyjnym z autografem, lub rysu-

gregowanych w workach, właściciel nieruchomości otrzyma nowy worek do wykorzystania.
Jakie pojemniki są przewidziane do
gromadzenia odpadów komunalnych?
W przypadku zabudowy jednorodzinnej, bez różnicy czy znajduje się ona w mieście czy w miejscowościach na terenie gminy, do odpadów zmieszanych przeznaczone będą pojemniki o pojemności od 110
l (120 l) do 240 l. Wielkość tych pojemników dostosowana będzie przede wszystkim do ilości osób zamieszkujących daną
nieruchomość oraz ilość powstających odpadów. Do prowadzenia segregacji odpadów przeznaczone będą worki w trzech
kolorach: żółty (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe), zielony (szkło), niebieski (makulatura). Worki zostaną dostosowane pojemnościowe i wytrzymałościowo do danej frakcji odpadów.
W odniesieniu do zabudowy wielorodzinnej do zbierania odpadów zmieszanych przewiduje się stosowanie pojemni-

neczki ze swoim podobiznami.
Litery do wklejania można eksponować w różnych miejscach
(także w gminie) i przy różnych
imprezach, np. Dniu Dziecka.
Oryginał zostanie na jakiś czas
na placu Wolności. Do skrzyni natomiast włożymy odbitkę
z materiału.
Czekamy na inne propozycje Czytelników pod adresem
mailowym biuletyn@sztum.pl.

ków o pojemności 1100 l. Takiej samej pojemności będą pojemniki do gromadzenia
odpadów segregowanych w kolorystyce
takiej samej, jak w przypadku worków.
Co należy umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane?
Pojemnik na odpady zmieszane przeznaczony jest do gromadzenia przede
wszystkim tych odpadów powstających
w gospodarstwie domowych, których nie
da się wysegregować ponad wskazane
do selektywnego gromadzenia odpady.
Dla przypomnienia: na terenie każdej nieruchomości należy segregować odpady
na trzy frakcje, tj. tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe; szkło;
makulaturę. Wszystko, co nie wpisuje się
w charakter tych odpadów, należy złożyć
do pojemnika na odpady zmieszany.
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W gimnazjum o karierze zawodowej
W ramach projektu „Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla
uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń od 1 października
2012 roku rozpoczęło się doradztwo Szkolnych Ośrodków Karier w Gimnazjum nr 1 im. Jana
Pawła II w Sztumie, Gimnazjum
z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
w Czerninie, oraz Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Dzierzgoniu.
- Jednym z najważniejszych
zadań współczesnej szkoły jest
zapewnienie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości. Rozwój ten
przybiera szczególne znaczenie w okresie dojrzewania, kiedy
młodzież staje przed ważnymi
decyzjami, mającymi wpływ na
całe przyszłe życie, jest to między innymi wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej i to już na
etapie gimnazjum mówi Kamila Czernicka, doradczyni zawodowa.
Szkolny Ośrodek Karier to
miejsce, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę o sobie i nabywają
umiejętności odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym.
Jak podkreślają uczestnicy
projektu, planowanie kariery za-

Gmina zabierze śmieci

wodowej to nie tylko konieczność, przed jaką staje każdy młody człowiek. Praca nie tylko powinna być źródłem dochodu, ale
także zawodowej satysfakcji wynikającej z rozwijania swoich pasji, realizowania zainteresowań
i rozwoju osobistego. – Dzięki
zajęciom z doradztwa zawodowego uzyskałam informacje, jakie posiadam predyspozycje zawodowe i jakie zawody mogę
wybrać zgodnie z zainteresowaniami - mówi Monika - uczennica
klasy Id Gimnazjum nr 1 w Sztumie.
Szkolny Ośrodek Kariery proponuje konsultacje indywidualne i zajęcia warsztatowe dla
uczniów w zakresie: rozwijania
świadomości własnych uzdolnień i predyspozycji; poruszania
się po świecie zawodów; przygotowania do wyboru optymalnej drogi edukacyjnej; planowania własnej ścieżki kariery zawodowej; pozyskiwania informacji o lokalnym rynku pracy, krajowym i europejskim; szukania

Praca powinna być źródłem dochodu, ale także zawodowej satysfakcji.

sposobów radzenia sobie z trudnymi decyzjami; autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej; radzenia sobie ze stresem,
planowania czasu; roli motywacji i afirmacji w pracy nad samym
sobą; planowania przyszłości zawodowej; organizowania działań
swoich i zespołu, pracy w grupie;

przygotowania
dokumentów
związanych z pracą (CV, list motywacyjny); prezentowania się
na rynku pracy.
Wszystkich chętnych zainteresowanych tematyką zajęć - serdecznie zapraszamy do SzOK.

Projekt WND-POKL.09.01.02-22-078/11 pn. Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu
Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja
Szkolne Ośrodki Karier dla uczestników projektu Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące
zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń

Jaka będzie częstotliwość odbioru
odpadów?
Częstotliwość została dostosowana przede wszystkim do rodzaju zabudowy i tak: w przypadku zabudowy jednorodzinnej odpady zmieszane odbierane będą z częstotliwością dwóch razy w ciągu
miesiąca, podobnie odpady zbierane selektywnie w workach.
W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady zmieszane odbierane będą
z częstotliwością co najmniej jeden raz
w tygodniu a odpady zbierane selektywnie dwa razy w miesiącu. W uzasadnionych
przypadkach dopuszczone będzie częstsze
odbieranie odpadów, jednakże uwzględniające rodzaj zabudowy a nie indywidualną nieruchomość.
Skąd będę wiedział w jakie dni będą
ode mnie odbierane odpady?
Firma, wyłoniona po przeprowadzeniu przetargu, przed rozpoczęciem reali-

zacji przedmiotu zamówienia będzie miała obowiązek sporządzenia harmonogramu odbioru odpadów z podziałem na ulice w mieście oraz miejscowości na terenie
gminy oraz rodzajem odpadów. Harmonogram będzie sporządzony w formie kolorowego wydruku i zostanie udostępniony
na stronach internetowych Firmy, Miasta
i Gminy Sztum oraz przekazany przez Firmę każdemu właścicielowi nieruchomości.
Czy będąc członkiem wspólnoty
mieszkaniowej bądź spółdzielni mieszkaniowej mam obowiązek złożenia deklaracji?
Nie. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
przez właściciela nieruchomości rozumie
się także jednostki i osoby posiadające daną nieruchomość w użytkowaniu czy zarządzie. W przypadku nieruchomości wielorodzinnych, w tym także składających
się z wyodrębnionych na własność lokali
mieszkalnych, obowiązki właściciela spoczywają na zarządzie bądź zarządcy tejże
nieruchomości określanej jako wspólnej.

Zatem w tym przypadku obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na zarządcach nieruchomości.
Czy w przypadku, gdy dana nieruchomość nie jest zamieszkana, istnieje
obowiązek złożenia deklaracji?
Nie. Gmina będzie zapewniać odbiór
odpadów tylko z nieruchomości zamieszkałych. Jeżeli jakaś nieruchomość z różnych przyczyn nie jest zamieszkała, właściciel nieruchomości nie ma obowiązku złożenia deklaracji (dobrze o tym fakcie poinformować). Obowiązek złożenia deklaracji
powstaje z chwilą zamieszkania pierwszej
osoby na takiej nieruchomości.

WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKASZ
Marcin Lipiński, tel. 55-640-63-15, e-mail:
marcin.lipinski@sztum.pl
Halina Cymerys, tel. 55-640-63-14, e-mal
halina.cymerys@sztum.pl
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Spokojna – widoki na sklep
Gmina Sztum sprzedała w drodze negocjacji działkę przy ulicy Czarnieckiego pod zabudowę usługową i wielorodzinną.
To dobra wiadomość dla mieszkańców pobliskiej Spokojnej.
Trzy działki przy ulicy Spokojnej
z przeznaczeniem na budownictwo jednorodzinne znalazły chętnych, bo to
atrakcyjny teren. Trzy przetargi na nieruchomość po byłej stacji CPN (z budynkami i urządzeniami przewidzianymi do
rozbiórki) zakończyły się negatywnie.
W wyniku rokowań przeprowadzonych 1

marca w magistracie wyłoniono nabywcę tej nieruchomości o pow. 8430 m. kw.
Na tym terenie - zgodnie z zapisami
planu miejscowego - dopuszcza się lokalizację usług w obiektach wolnostojących lub jako lokale w parterze zabudowy wielorodzinnej. Wysokość zabudowy
usługowej maksymalnie do 10 m, nato-

miast zabudowy wielorodzinnej z usługami w parterze od 3 do 4 kondygnacji
(maksymalnie 15 m).
Gmina ma nadzieję, że w przeciągu
najbliższych lat kwartał ten zostanie zabudowany, a okoliczni mieszkańcy zyskają potrzebne obiekty usługowe.

Odpady wysegregowane, tj. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, metal czy makulatura będą kierowane do specjalistycznych instalacji, które będą je poddawały odzyskowi. Gmina
będzie wymagała od firmy, która odpady
te będzie odbierała, przedkładania stosownych dokumentów potwierdzających bezpieczne i zgodne z przepisami unieszkodliwienie tych odpadów. Odpady zmieszane po segregacji, trafiać będą na składowisko w Nowej Wsi najdłużej do roku 2017,
gdyż do tego roku składowisko to posiada wszelkie pozwolenia na jego funkcjonowanie. Po zamknięciu do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Gilwie Małej k. Kwidzyna lub w Rokitkach k. Tczewa.

datkowych opłat można dostarczyć i złożyć tzw. problemowe odpady, powstające w naszych gospodarstwach domowych.
Przede wszystkim odpady wielkogabarytowe (meble, itp.), zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte opony, chemikalia
(farby, lakiery, itp.), odpady budowlano-remontowe, przeterminowane leki. Ponadto
zostaną tam zlokalizowane urządzenia do
gromadzenia tzw. odpadów zielonych i kuchennych (odpady biodegradowalne), które z różnych przyczyn nie mogą być zagospodarowane na terenie nieruchomości,
na której powstają.
W przypadku zabudowy jednorodzinnej zalecane jest kompostowanie tychże
odpadów. Oczywiście normalne ilości tychże odpadów, powstające głównie podczas
sporządzania posiłków można umieszczać
w znajdujących się na terenach nieruchomości pojemnikach na tzw. odpady zmieszane.

Nabywcę znalazła działka po byłej stacji paliw.

Gmina zabierze śmieci
Po co segregować odpady, skoro lądują one w jednej śmieciarce?
Odpady segregowane już na terenie nieruchomości nie mogą być zmieszane przy odbiorze przez firmę odbierającą.
Aby zmniejszyć koszty odbioru i transportu odpadów segregowanych z terenu nieruchomości jednorodzinnych m.in. zdecydowano się na wprowadzenie worków do
ich gromadzenia. Składowanie odpadów
w trzech różnych workach (różniących się
przede wszystkim kolorami) umożliwi ich
jednoczesny odbiór i późniejsze posortowanie na placu czy bazie magazynowo-transportowej. Mieszanie selektywnie
gromadzonych odpadów jest surowo zabronione i podlega sankcjom finansowym,
zarówno zawartymi w ustawie, jak i projekcie umowy pomiędzy Miastem i Gminą
a firmą, która zwycięży w przetargu.
Co dzieje się z powstającymi na naszych nieruchomościach śmieciami?

Co to jest PSZOK?
To Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych. Jest to miejsce, w przypadku naszej gminy na terenie oczyszczalni ścieków w Sztumskim Polu, gdzie bez konieczności ponoszenia do-
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Święto uczczone wielkim biegiem
3 maja o godz. 12.50 nastąpi otwarcie XXII Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności z okazji uchwalenia
Konstytucji z 1791 roku. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do czynnego udziału.
Od 2007 roku bieg jest organizowany przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr
Sztum. Tak duże zamierzenie
nie byłby możliwe bez bardzo
wydatnej pomocy i wsparcia
Miasta i Gminy Sztum, Starostwa Powiatowego w Sztumie
a także licznych sponsorów
i instytucji. Działacze klubowi zapewnili imprezie wysoki
poziom organizacyjny i sportowy. Nadali jej nową jakość,
w myśl formuły „sport i muzyka”.
Od sześciu lat bieg rozgrywa się w silnej, międzynarodowej obsadzie z udziałem
zawodników z Francji, Niemiec, Litwy, Kenii, Ukrainy,
Białorusi, Rosji. Oprócz nich
występują
przedstawiciele
miast partnerskich – z Val de
Reuil (z byłem mistrzem Europy Mohtarem Behnarim), Riterhude oraz władzami samorządowymi tych miast.
Trasa została poprowadzona najciekawszymi zakątkami Sztumu: odnowionym
Bulwarem Zamkowym, wokół
zamku, przez wyremontowany plac Wolności. Dzięki temu
bieganie stało się bardziej widowiskowe także dla kibiców.
Nowością są rekreacyjne
marsze nordic walking towarzyszące bieganiu. Cieszy masowość imprezy: udział wielu
mieszkańców Sztumu z władzami samorządowymi Sztumu, radnymi.
Dodajmy, że co roku gościmy w Sztumie zasłużonych
i ciekawych ludzie sportu- byli m. in. Szymon Kołecki, Grzegorz Gajdus, Tomasz Czubak.
Poza tym wzorem lat ubiegłych będzie mała gastronomia, plac zabaw dla dzieci,
muzyka na żywo.
- Kilka miesięcy przygotowań, wszystko mamy dopięte
na ostatni guzik, poza pogodą. Mamy nadzieję, że ta okaże się naszym sprzymierzeń-

cem – dodaje Ryszard Mazerski, prezes LKS Zantyr.
Nieco historii
Z propozycją zorganizowania masowej imprezy biegowej z okazji Święta Konstytucji dwaj działacze Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej w Sztumie - Jerzy
Czaja i Zbigniew Jażdżewski
zwrócili się do kierownictwa
sztumskiej Solidarności, m.in.
Lecha Wnukowskiego.
W 1990 roku został rozgrywany pierwszy Bieg Solidarności w Parku Miejskim.
Do 2005 roku MKK NSZZ Solidarność w Sztumie przeprowadził szesnaście edycji. Do
dziesiątego biegu komitetowi
organizacyjnemu przewodniczył Edward Studziński, potem Włodzimierz Grekulak.
W 2006 roku impreza się nie
odbyła. W następnym roku na mocy podpisanego porozumienia z MKK NSZZ Solidarność – jej organizację przejął
LKS Zantyr Sztum.
Zapisy uczestników
W biegu głównym prawo startu mają zawodnicy
rocznik 1993 i starsi. Dopuszczalny start młodszych roczników 1994-1996. Roczniki
1995 i 1996 wymagana zgoda prawnego opiekuna.
Zgłoszenia: przez internet na stronie www.elektronicznezapisy.pl - do 30 kwietnia oraz w dniu zawodów od
godziny 10.00 do 14.30 (biuro – Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Reja 13). Zapisy dla dzieci
w dniu zawodów od godziny 10.00 w biurze zawodów,
kończą się 15 minut przed
startem.
Startowe w biegu głównym – 30 zł (wpłata do 30
kwietnia), 40 zł w dniu zawodów.
Wpłaty na konto LKS ZANTYR Sztum, ul. Sienkiewicza

W ubiegłym roku na podium stanęli zawodnicy Kenii i reprezentant
Ukrainy.

54, 82-400 Sztum, nr 36 8309
0000 0032 7022 2000 0010 –
z dopiskiem: startowe 3 maj nazwisko i imię.
Nagrody
Oprócz nagród regulaminowych będą specjalne:
dla najstarszej i najstarszego
uczestnika, dla 3 najlepszych
sztumskich zawodniczek i zawodników
(mieszkańców
miasta i gminy Sztum) w biegu głównym, dla najlepszych
sztumianek i sztumian w każdej kategorii wiekowej, dla
najliczniejszej rodziny (ro-

dzice i dzieci, którzy ukończą swoje biegi). W przypadku większej ilości rodzin o tej
samej liczbie członków - losowanie.
Nagrody nie dublują się.
Telefony do organizatorów: Ryszard Mazerski –
tel./fax 55 27772887, kom.
608038472, 695277202; Bogdan Cebula, kom. 607130044,
e-mail – sztum@zantyr.pl.
Więcej na stronie klubu www.zantyr.pl.

PROGRAM
12.50 – otwarcie, 12.55 – marsz rekreacyjny nordic walking
wokół Jeziora Zajezierskiego, 13.00 – bieg dziewcząt przedszkolaków – rocz. 2006 i mł., ok. 300 m, 13.10 – bieg chłopców
przedszkolaków rocz. 2006 i mł., 13.20 – bieg dz. rocz. 2004 –
2005 – dystans 500 m, 13.30 – bieg chł. rocz. 2004 – 2005 – dystans 500 m, 13.40 – bieg dz. rocz. 2002 – dystans 500,13.50 –
bieg chł. rocz. 2002 – 2003 – dystans 700 m, 14.00 – bieg dz.
rocz. 2000 – 2001 – dystans 700 m, 14.10 – bieg chł. rocz. 2000 –
2001 – dystans 1100 m,14.20 – bieg dziewcząt i chłopców rocz.
1997 – 1999 – dystans 1100 m,
14.30 – bieg dziewcząt i chłopców rocz. 1996 – 1994 – dystans 1100 m, 14.40 - dekoracje zwycięzców. 15.00 – bieg główny, 15.05 – dekoracje w kategoriach młodzieżowych, 16.00 –
dekoracje biegu głównego i losowanie nagród.
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Opowiem ci moją historię
W ramach projektu „Gmina Sztum w historii mówionej” zebrano wiele relacji mieszkańców, zdjęć i dokumentów, które
staną się podstawą przygotowywanego wydawnictwa. Prezentujemy relację Anny Chwiałkowskiej.
Do Parpar przyjechaliśmy w maju 1947
roku. Miałam wtedy 15 lat. Pochodzę z Pomorza, z chojnickiego. Na początku było tu
okropnie. Dom był, ale bez drzwi, nie było
okien, zaśmiecony, pełno chwastów. Żeby
tu porządek zrobić, to musiałam się napracować, bo byłam wcześniej tutaj niż mama.
Mama przyszła miesiąc później. Była wdową, miała nas czworo i pomału wszystko porządkowaliśmy. Jak przyjechaliśmy same domy puste zostały. Mój brat z sąsiadem przyszli tu w tym samym czasie, powoli inni przychodzili. Na Dolne Uśnice przyszli ludzie zza
Buga i tak wioska z czasem się zapełniła.
Z tutejszych pamiętam Antoninę Rech,
Leokadię Durał, Szyngwelskiego, Karczewskich. Przeważnie na Parpary przyszli ludzie
z Pomorza. Tu nie było wtedy dużo domów.
Jeden dom był na skarpie, to później rozebrany został, bo każdy sobie wziął, co chciał
na budowę i sobie sam pobudował. Z początku ludzie się trochę siebie bali, nie wychodzili za dużo. W Parparach mieszkała jedna rodzina, która się nawet nas bała, że my
z Pomorza, że coś im zrobimy i wyprowadzili się dalej.
Jak już miałam swoje lata, 18-19 lat, to
wyszłam za mąż i było już wtedy lżej. Po wodę musieliśmy chodzić aż pół kilometra, do
Durałów, bo pompa na osiedlu była głębinowa, ale nie szło wody z niej nabrać.
Ludzie spotykali się nad Nogatem. Tam
była taka plaża, tam przychodzili ludzie. Pepliński harmoszkę miał, Łącki skrzypce, śpiewali, dzieci się kąpały i było bardzo wesoło. U Nieradki w Uśnicach odbywały się zabawy. Tam była świetlica z dużą salą i sceną.
Później już telewizory nastały i ludzie się tak
nie spotykali. Teraz tam już jest las nad Nogatem.
Łódką do kościoła
Mieliśmy łódkę i przepływaliśmy na drugą stronę do Pogorzałej Wsi na zabawę. Po
sześć osób na łódkę wchodziło i się płynęło. Ja sama przewoziłam ludzi , nie bałam się.
Do kościoła na początku też pływaliśmy do
Pogorzałej Wsi. Później już nie było wolno
łódki mieć, był zakaz przewożenia.
Pewnego razu jedni kupili świniaka z Pogorzałów do zabicia. I ta świnia wypadła im
z łódki. No i co mieli zrobić? Zarżnęli w wodzie i taką przywieźli do domu.
W Pogorzałej Wsi więcej było tutejszych
Niemców. I dziewczyny stamtąd przychodziły tutaj za polskimi chłopakami. Spotykali się
ze sobą, niektórzy się pożenili.
Pamiętam wypadek na Nogacie młodego chłopaka, Adolfa Bytnera, który pracował
w Pogorzałach na sezonie przy burakach
i przepływał przez rzekę do domu, zaplątał
się w zielsko i się utopił.

Spotkanie w Uśnicach.

W innym wypadku zginęli Bieliński i Trzebiatowski. Oni pracowali w Malborku i chcieli przejść przez lód, wzięli siekierę i stukali
w lód, żeby przejść. Weszli w takie miejsce,
gdzie był wir i lód był słaby. Trzebiatowskiego znaleźli po kilku dniach przy śluzie aż pod
Malborkiem, a Bielińskiego nie mogli znaleźć, aż w końcu znaleźli go w tym miejscu,
w którym lód się załamał.
Dzika róża, tatarak...
Moja mama zbierała i sprzedawała zioła: dziką różę, tatarak znad Nogatu. Tatarak
to szedł aż za granicę, bo jakieś olejki z niego wytwarzali. Tatarak trzeba było oczyścić,
wysuszyć, pokroić na takie sznycerki. A dziką
różę po zebraniu trzeba było przekroić, ziarka ze środka wydrążyć i też wysuszyć.
W Sztumie na Przedzamczu, tam gdzie
młyn był, tam skup był, z Kwidzyna przyjeżdżał, albo przyjeżdżał do nas i stąd zabierał. Jagody i grzyby woziliśmy aż do Malborka na rynek, bo tu nie było na początku żadnego skupu. Później Ida Szlosman zaczęła tu
przez krótki okres skupować szyszki i jagody, a tak to tylko do Malborka się woziło. Najlepszy utarg był na rynku w Malborku z jagodami. Często jeździliśmy, mojej mamie raz
nawet ukradli portfel i dowód.
Z tego właśnie się żyło, z grzybów, jagód.
Mężczyźni przeważnie pracowali w lesie.
Robili żywicowanie drzewa. Drzewa były nacinane w odpowiedni sposób i żywica ciekła. Mój brat wyjechał do Sopotu do pracy

i stawiał molo. Był kafarzystą i wbijał drewniane pale.
Jak w telewizorze
Ida Szlosman, to była Litwinka, chłop-baba, chodziła w spodniach, nie mówiła czysto
po polsku. Miała konia i wóz i jeździła często
na Wielbark po sadzonki do lasu, to był jej
zarobek. Miała kiedyś rozprawę w Malborku i sędzia mówił, że kara będzie w zawieszeniu, a ona mówi „To mnie zaraz będziecie
wieszać?! Ja muszę najpierw konia do domu
odprowadzić, a później mnie wieszajcie!”.
Kiedyś istniało Koło Gospodyń Wiejskich,
przeszło 30 kobiet do niego należało, mieliśmy wycieczki, np. do Częstochowy, różne
kursy, np. gotowania. Koło prowadziła Teresa Stępień, ale jak zmarła to się wszystko
rozpadło. Dzięki Teresie coś się działo, dużo
zwiedziliśmy.
Jeden sklep był w Parparach i prowadził
go Całka, później przez długie lata prowadziła sklep Marta Ossowska.
Pamiętam jak nastały pierwsze telewizory. Tu jeszcze nikt nie miał telewizora, ale
na Węgrach mieli i my tam chodziliśmy. Była taka Kaszubowska i opowiadała o tym telewizorze, że tam wszystko widać, że ludzie
w nim rozmawiają. Na początku nikt w to nie
wierzył!
A pierwszy telewizor na osiedlach w Parparach miał sąsiad - Jasiu Małochwiej.

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
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Wielkie derby Wisła Postolin – Powiśle Waplewo
O meczu polskich drużyn w Postolinie było głośno na Powiślu od kilku tygodni. Pierwotnie organizatorzy zapowiedzieli
go na 19 sierpnia 1923 roku, ale z różnych przyczyn zawody rozegrano tydzień później.
Piłka nożna w polskich śro- jezdnych. „Powiśle składa się
dowiskach Powiśla dopiero z samych młodzieńców waraczkowała. Brakowało prawie plewskich, zamieszkałych (...)
wszystkiego poza zapałem – razem i tuż przy boisku. Jeod boisk i strojów po wykwa- den gwizd wieczorem sprolifikowanych instruktorów. Po- wadza wszystkich do gry. Ćwijawił się natomiast ktoś, kto czenia odbywają się aż zanadpotrafił jakoś dać sobie z tym radę.
Franciszek
Bartsch (Barcz), bo
o nim mowa, pochodził z podolsztyńskiej wsi. Kształcił się w gimnazjum
w Braniewie, a potem u księży pallotynów w Lemburgu (filozofia, historia, języki nowożytne). Wybuch pierwszej wojny i powołanie do
wojska niemieckiego
przerwały te studia.
Od 1919 roku Bartsch
etatowo związał się Piłkarze Postolina i okolic - lata 30. ub. wieku.
z Warmińskim Komitetem Plebiscytowym w Olsz- to często. Młodzież się kocha
tynie. Pracował ofiarnie na w grze”.
Co innego Wisła. Zawodrzecz ruchu polskiego. Musiał
opuścić teren rodzinnej War- nicy to synowie chłopów,
robotników
mii przed plebiscytem (10 lip- rzemieślników,
ca 1920) po nagonce bojówek i uczniowie. Mieszkają od sieniemieckich. Zatrudniono go bie daleko, spotykają się tylw Polsce – w Urzędzie Woje- ko raz w tygodniu. Dużo zwowódzkim w Toruniu. Kiedy po lenników piłki, którzy mogliby
przegranym przez stronę pol- zasilić polski klub z Postolina,
ską plebiscycie zaczęto jesie- występuje w niemieckiej „henią tworzyć struktury nowej imaferajnie”. Na dodatek proorganizacji – Związku Polaków wizoryczne boisko – łąka przy
w Prusach Wschodnich, ścią- cmentarzu (pole pana Wojkegnięto go znowu do Olsztyna. go) - było nierówna, a trwająOd stycznia 1921 r. sprawo- ce od dłuższego czasu opady
wał funkcję sekretarza okręgo- deszczu zamieniała ją w bajowego tej organizacji z siedzi- ro.
Goście z Waplewa przyjebą w Sztumie. To jemu w dużej części zawdzięczają Pola- chali punktualnie umajonym
cy z Powiśla wiele inicjatyw wozem. Po kilkunastu minuoświatowych,
kulturalnych, tach przy wtórze muzyki obie
jedenastki wmaszerowały na
także sportowych.
boisko. Gospodarze w niebieskich czapeczkach, przyjezdWystarczyło zagwizdać
ni w czerwonych. Franciszek
Dla klubów postolińskiej Bartsch przemówił krótko, goWisły i waplewskiego Powiśla ści powitał Nowak, prezes Wibyło to pierwsze oficjalne spo- sły.
Rozpoczyna się mecz.
tkanie. Faworytem, i to zdecydowanym, była drużyna przy- Pierwsze kopnięcie należy do

Wisły, grającej pod wiatr i słońce. Po krótkim czasie widać
wyraźnie, że gospodarze nastawieni są wybitnie ofensywnie. Wszystko na nic. Po 10 minutach pada pierwsze bramka
dla Powiśla, po kolejnych pię-

ciu druga. Do przerwy wynik
się nie zmienia.
Postępy sportu polskiego
Druga połowa zaczyna się
atakami gospodarzy. Wykonują rzut rożny, ale bezskutecznie. Bramka gości pozostaje
niezdobyta. Waplewianie odpowiadają śmiałymi wypadami. Dwa z nich są skuteczne.
4:0!
Wisła Postolin zagrała
w składzie: L. Bazner - Kochański, K. Gawroński - Metza, Nowak, Fr. Barcza - R. Gawroński, Cz. Gawroński, Dutkiewicz,
Jackiewicz, A. Barcza.
Powiśle Waplewo: Bol. Mazurkiewicz – Czapara, Bern.
Skipiński – Fr. Neubohn, Fr. Laskowski, Ant. Positka – B. Mazurkiewicz, Fr. Riess, P. Riess, R.
Kruger, A. Jankowski.
„Ceniąc graczy można powiedzieć, że Powiśle gra dwa
razy lepiej od Wisły. Ale Wisła może się zdobyć do wprawy Powiśla, o ile regularnie będzie ćwiczyć”.

Po meczu Bartsch, który
pełnił też rolę sędziego, „wyraził zadowolenie nad postępem sportu polskiego” i wręczył prezesowi Powiśla Czaparze wieniec dębowy z biało-czerwona wstążką.
Potem zawodnicy i kibice przenieśli
się do sali restauratora Stefana Kaszubowskiego. Tam młodzież
z Waplewa pokazała sztuki teatralne,
a wieczór zakończył
się wspólną zabawą.
W tym okresie drużyny piłkarskie
zorganizowano w Czerninie (klub
Orzeł) i Trzcianie. Nie
występowały, tak jak
dzisiaj, w regularnych
rozgrywkach.
Rok
później - 24 czerwca
- reprezentacja graczy
Powiśla zmierzyła się
z drużyną najlepszych zawodników Warmii. „Nasi” wygrali
wysoko 7:1.
*
Franciszek Bartsch pracował na Powiślu do października 1924 roku. Oprócz tego, że
był sekretarzem Okręgu Ziemi Malborskiej Związku Polaków w Niemczech, prezesem
Okręgu Polskich Towarzystw
Szkolnych, reprezentował także interesy ludności polskiej
w sztumskiej Radzie Miejskiej.
Wrócił do Olsztyna i dalej działał w polskich organizacjach.
Zginął
(prawdopodobnie)
w Stutthofie.
Jednym z piłkarzy występujących w barwach Postolina był Czesław Gawroński,
z zawodu stolarz. Po drugiej
wojnie zamieszkał i pracował
w Sztumie. Może któryś z Czytelników zna losy pozostałych?
Janusz Ryszkowski
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Przemoc w rodzinie
Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby bliskiej, nie wstydź się prosić o pomoc.
Prawo stoi po Twojej stronie!
Jeżeli doznajesz takich zachowań,
zawsze możesz wezwać Policję na
interwencję, poinformować prokuraturę
oraz zwrócić się o pomoc do podmiotu/
organizacji
realizujących
działania
na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Są to Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd
Rodzinny, pedagog szkolny, lekarze.
Jeśli przemoc w rodzinie jest związana
z nadużywaniem alkoholu, zgłoś się
do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Możesz zadzwonić również pod numery
telefonów:
• 55 640 63 32, 055 640 63 33, 055
640 66 48, 055 640 63 42 – MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztumie,
• 55 267 34 20 – dzielnicowi Komendy
Powiatowej Policji w Sztumie,
• ogólnopolski telefon dla ofiar
przemocy w rodzinie „Niebieska
Linia” tel: 801-12-00-02 czynny
od poniedziałku do soboty od
godz. 8.00 do 22.00, a w niedziele
i święta od 8.00 do 16.00 (z telefonu
stacjonarnego płatne za pierwszy
impuls, potem bezpłatnie, z telefonu
komórkowego płatne za całe

połączenie według taryfy operatora),
dyżury prawne – we środy, w godz.
18.00 – 22.00 pod numerem 801-1200-02 oraz w poniedziałki i wtorki
w godz. 17.00 – 21.00 pod numerem
telefonu: (22) 666-28-50 (z telefonu
stacjonarnego
i komórkowego
połączenie jest płatne według taryfy
operatora na telefony stacjonarne),
• Policyjnego
Telefonu
Zaufania
tel. 800 120 226 (linia bezpłatna
przy połączeniu z telefonów
stacjonarnych, czynna codziennie
w godzinach od 9.30 do 15.30, od
godz. 15.30 do 9.30 włączony jest
automat).
Zarządzeniem Nr 13/2012 Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lutego
2012 roku został powołany Gminny
Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie.
Celem działania Zespołu jest m.in.:
1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom
problemowym
i
środowiskom
dysfunkcyjnym
w przezwyciężaniu
ich problemów.
2. Wspólne rozwiązywanie problemów,
opracowywanie strategii działania,
szukanie nowych możliwości pomocy.
3. Efektywne podejmowanie działań
pomocowych
i
interwencyjnych

w momencie zaistnienia problemu,
jak również po jego zdiagnozowaniu
i zidentyfikowaniu.
4. Współdziałanie z innymi podmiotami
przy
rozwiązywaniu
problemu
i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Integracja działań instytucji/organizacji
odpowiedzialnych za realizację zadań
wynikających z Gminnego Programu
Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie
oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Mieście i Gminie Sztum na
lata 2012-2015 przyjętego Uchwałą Nr
XII/100/2011 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 października 2011 roku.
5.
Rozpowszechnianie
informacji
o instytucjach, osobach i możliwościach
udzielenia pomocy
w środowisku
lokalnym.
6. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
zawodowym, wymiana informacji.
7. Ewaluacja efektów działań.
Siedziba Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego:
ul. Mickiewicza 39,
82-400 Sztum,
tel. 55 640 63 42.
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Ogłoszenie Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum
w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu
nieruchomości położonej
w Białej Górze oznaczonej nr 322
o pow. 774 m kw., przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu nieograniczonego pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Ogłoszenie Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum
w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu
nieruchomości oznaczonej nr 60/17
o pow. 318 m kw. położonej w Sztumie przy
ul. Żeromskiego przeznaczonej
na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości oznaczonej nr 60/11

Opis i położenie nieruchomości: działka nr 322 o pow.
774 m kw., położona w obrębie geodezyjnym Biała
Góra, przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne.
Nr Księgi wieczystej : 1556
Cena wywoławcza: 22 500,00 zł
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 23 %
Warunki płatności: Cena ustalona w przetargu płatna
przed zawarciem umowy notarialnej.
Dodatkowe koszty: Nabywca ponosi koszty zawarcia
umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.
Przewidywany termin przetargu: maj 2013 roku
Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa
w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21. 08. 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski
w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia
wykazu do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.

Opis i położenie nieruchomości: działka nr
60/17 o pow. 318 m2 położona w Sztumie przy ul.
Żeromskiego przeznaczona na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr 60/11.
Nr księgi wieczystej: 3224
Cena sprzedaży: 12720,00 zł + VAT 23 %
Warunki płatności: Cena płatna przed zawarciem
umowy notarialnej.
Dodatkowe koszty: Nabywca ponosi koszty zawarcia
umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej oraz
przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Przewidywany termin sprzedaży: maj 2013 roku
Podstawa zbycia: Uchwała Nr XXV/233/2012 Rady
Miejskiej w Sztumie.
Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa
w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21. 08. 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski
w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia
wykazu do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.

Sztum, dnia 28.03.2013 r.

Sztum, dnia 28.03.2013 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości oznaczonej nr 60/14 o pow.
770 m kw. i działki nr 60/18 o pow. 3123 m kw. położonych w Sztumie przy ul. Żeromskiego
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Opis i położenie nieruchomości:
1. Działka 60/14 o pow. 770 m kw., cena wywoławcza 46 200,00 zł
2. Działka 60/18 o pow. 3123 m kw., cena wywoławcza 171 765,00 zł
Nr księgi wieczystej: 3224
Do ceny uzyskanej w przetargu przeprowadzonym oddzielnie na każdą działkę zostanie doliczony podatek VAT 23 %
Warunki płatności: Cena uzyskana w przetargu powiększona o VAT płatna przed zawarciem umowy notarialnej.
Dodatkowe koszty: Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.
Przeznaczenie: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę o funkcji
przemysłowej i usługowej.
Przewidywany termin przetargów: czerwiec 2013 roku
Podstawa zbycia: Uchwała Nr XXV/237/2012 Rady Miejskiej w Sztumie.
Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.
1 i 2 ustawy z dnia 21. 08. 1997 roku o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni,
licząc od dnia wywieszenia wykazu do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
Sztum, dnia 28.03.2013 r.
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Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w Sztumskim Polu
do zbycia w drodze przetargu z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Opis i położenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sztumskie Pole
Oznaczenie nieruchomości: Nr księgi wieczystej: GD2I/00002511/1
w ewidencji gruntów:
1. Działka nr 106/11 o pow. 2652 m kw. Cena wywoławcza do przetargu 79 560,00 zł
2. Działka nr 106/15 o pow. 1502 m kw. Cena wywoławcza do przetargu 45 060,00 zł
3. Działka nr 106/16 o pow. 1501 m kw. Cena wywoławcza do przetargu 45 030,00 zł
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % na podstawie ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.)
Przeznaczenie: pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr
XXVII/182/2008 Rady Miejskiej w Sztumie z 30.08.2008 r.).
Sposób zbycia: sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego dla każdej nieruchomości oddzielnie.
Podstawa zbycia: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVI/146/2012 z dnia 31 marca 2012 roku.
Warunki płatności: ustalona cena w przetargu płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej na konto wskazane przez sprzedawcę.
Dodatkowe koszty: nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.
Przewidywany termin przetargu: maj 2013 r.
Uwaga! Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia
wywieszenia wykazu do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
Sztum, dnia 20.03.2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
ogłasza przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Postolin
oraz w obrębie nr 3 Miasta Sztum ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych,
posiadających dostęp do nieruchomości wykazanych do sprzedaży
Opis i położenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Postolin, bez dostępu do drogi publicznej.
Oznaczenie nieruchomości: wg nr księgi wieczystej: 11524, wg ewidencji gruntów: działka nr 319/2 o pow. 1700 m kw.
Cena wywoławcza: 20 400,00 zł netto
Podstawa zbycia: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XIV/148/2012 z dnia 31 marca 2012 r.
Termin przetargu: 26 kwietnia 2013 r. w sali nr 33 Urzędu o godz. 10.00
Wpłata wadium: w wysokości 2040,00 zł do dnia 23.04.2013 r. na konto 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040
Opis i położenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie nr 3 Miasta Sztum bez dostępu do drogi publicznej.
Oznaczenie nieruchomości: wg nr księgi wieczystej: 11034, wg ewidencji gruntów: działka nr 174 o pow. 773 m kw.
Cena wywoławcza: 41050,00 zł netto
Podstawa zbycia: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVI/149/2012 z dnia 31 marca 2012 r.
Termin przetargu 26 kwietnia 2013 r. w sali nr 33 Urzędu o godz. 12.00
Wpłata wadium: w wysokości 4105,00 zł należy wpłacić do dnia 23.04.2013 r., na konto 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040
Ustalenie ceny zbycia: do ceny netto uzyskanej w przetargu ograniczonym zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % na podstawie ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.)
Przeznaczenie: nieruchomości te mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, osobie która nabędzie ją w wyniku przetargu.
Sposób zbycia: sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli przyległych nieruchomości posiadających dostęp do wykazanych
nieruchomości.
Warunki płatności: ustalona cena płatna jednorazowo, przed zawarciem umowy notarialnej, na konto wskazane przez sprzedawcę.
Dodatkowe koszty: nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej
W terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum nie wpłynęły wnioski osób, o których mowa w art.
34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21. 08. 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy zapewnia, że nie toczy się
postępowanie administracyjne ani sądowe kwestionujące prawidłowość nabycia nieruchomości przez Gminę Sztum.
Do przetargu mogą przystąpić osoby prawne i osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie lub osoby zagraniczne (nie posiadające zadłużeń
wobec gminy Sztum), które wpłacą wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoby reprezentujące osoby prawne, przystępujące do przetargu winny legitymować się upoważnieniem do występowania w imieniu i na rzecz osoby
prawnej oraz aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.
Osobie, która w wyniku przetargu zostanie ustalona jako nabywca, wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Wadium zostaje zwrócone nie później jak w ciągu trzech dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia
wynikiem negatywnym, nie wygrania przetargu. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia
umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku, gdy nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu
i nie podpisze umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacje dotyczących przetargu można
uzyskać w pok. 42 lub 52, tel. 55 640 6379 lub 55 640 6362.
Sztum, dnia 21.03.2013 r.
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Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 20A
wchodzącej w skład gminnego zasobu
Opis i położenie nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 98,60 m kw.
i użytkowym o pow. 20,37 m kw. , położona w Sztumie przy ul. Sienkiewicza nr 20A. Budynek mieszkalny częściowo podpiwniczony o pow. 37,47 m
kw. z własną kotłownią CO (na węgiel), wybudowany w 1932 r. odbudowany w 1951 r. Posiada instalację gazową, elektryczną i wodno- kanalizacyjną.
Budynek użytkowy wybudowany na podstawie pozwolenia z dnia 29.05. 1987 r.
Nieruchomość położona na działce nr 240 o pow. 830 m kw. nr Księgi Wieczystej: GD2I/ 00006220/2
Cena wywoławcza za budynki: 151.670,00 zł
Cena wywoławcza za grunt : 57.930,00 zł
Przeznaczenie: cel mieszkaniowy
Sposób zbycia: sprzedaż budynków i sprzedaż gruntu zabudowanego tymi budynkami.
Podstawa zbycia: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXII/199/2012 z dnia 30. 08. 2012 r.
Ustalenie ceny zbycia: sprzedaż budynków i gruntu zwolniona z podatku VAT w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług ( t. j. z 2011 r. Dz. U. nr 177 poz. 1054 ze zm.)
Warunki płatności: cena ustalona w przetargu za nieruchomość uzyskana w przetargu płatna przelewem na konto wskazane przez sprzedawcę przed
zawarciem umowy notarialnej.
Dodatkowe koszty: Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.
Termin i miejsce przetargu: 09.05.2013 roku w sali nr 33 Urzędu o godz. 11.00.
Termin i sposób wpłacenia wadium: wadium w wysokości 20 960,00 zł należy wpłacić do dnia 06.05. 2013 r. na konto 19 8309 0000 0000 0042 2000
0040
W terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum nie wpłynęły wnioski osób, o których mowa w art.
34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21. 08. 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy zapewnia, że nie toczy się
postępowanie administracyjne ani sądowe kwestionujące prawidłowość nabycia nieruchomości przez Gminę Sztum.
Do przetargu mogą przystąpić osoby prawne i osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie lub osoby zagraniczne (nie posiadające zadłużeń
wobec gminy Sztum), które wpłacą wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoby reprezentujące osoby prawne, przystępujące do przetargu winny legitymować się upoważnieniem do występowania w imieniu i na rzecz osoby
prawnej oraz aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.
Osobie, która w wyniku przetargu zostanie ustalona jako nabywca, wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Wadium zostaje zwrócone nie później jak w ciągu trzech dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia
wynikiem negatywnym, nie wygrania przetargu. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia
umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku, gdy nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu
i nie podpisze umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacje dotyczących przetargu można
uzyskać w pok. 42 lub 52 tel. 55 640 6379 lub 55 640 6362.
Sztum, dnia 21.03.2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
podaje do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości należących do gminnego
zasobu przeznaczonych do dzierżawy
w drodze bezprzetargowej (regulacja na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy)
Podstawowe informacje o przedmiocie dzierżawy: część
działki nr 273/133 o pow. 503,1 m kw. poł. w Obr. II m.
Sztum, grunt przeznaczony na cele rekreacyjne, dzierżawa
na czas określony do 3 lat.
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.
Ogłoszenie i wykaz zostały wywieszone na tablicy
informacyjnej na II piętrze w tut. Urzędzie oraz zostały
umieszczone na stronie internetowej www.sztum.pl zakładka - ogłoszenia i wykazy.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy – Urząd
Miasta i Gminy Sztum, pokój nr 42 (II piętro),
tel. 55 640 62 72.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie
o przetargu ustnym nieograniczonym na
dzierżawę nieruchomości należących do
gminnego zasobu nieruchomości
Podstawowe informacje o przedmiocie dzierżawy:
Miejscowość: obręb Barlewice, gm. Sztum – część działki
nr 109/135 o pow. 4.54 ha
Opis nieruchomości: nieruchomość rolna położona
w Czerninie, oznaczona klasą użytków – RIIIa
Sposób zagospodarowania: zagospodarowanie rolnicze –
uprawy rolne
Przeznaczenie: dzierżawa na czas nieokreślony
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego –
16,07q pszenicy*
Wysokość wadium – 150,00 zł
Termin wpłaty wadium – do 11.04.2013 r.
Termin przetargu – 16.04.2013r. o godz. 11.00 w sali nr 33
Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
*Czynsz dzierżawny jest płatny w dwóch półrocznych terminach w wysokości równowartości
pieniężnej wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy określonej w umowie dzierżawy przez
krajową średnią cenę skupu pszenicy opublikowaną przez GUS, za każde półrocze danego roku
kalendarzowego obowiązującą w dniu płatności raty. Wartość 1q pszenicy do obliczenia czynszu nie
może być niższa niż 55 zł/q. Wartość czynszu nie może być niższa niż 50 zł rocznie.
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Ślubne jubileusze w USC
Uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego odbyła się
w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Burmistrz Leszek Tabor złożył
jubilatom serdeczne gratulacje i wręczył medale.
1. Zofia i Stefan Bogdańscy,
Marianna i Maciej Cukierscy, Regina i Andrzej Lipińscy.
2. Janina i Stanisław Bełzowie, Józefa i Jan Krupowie,
Alicja i Stanisław Misiakowie.
3. Wpisy do księgi.
4. Krystyna i Karol Onaszowie, Waleria i Gerard Lisewscy.
5. Państwo Bełzowie z medalami.

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

