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Konie w fosie

Burmistrz zaprasza
Dni Ziemi Sztumskiej odbywają się z okazji urodzin miasta Sztumu. 23 września
1416 roku wielki mistrz nadał ludności zamieszkującej folwark krzyżacki prawa
miejskie. Tegoroczne potrwają zgodnie z tradycją od piątku do niedzieli –
– 6 – 8 września.

W centrum miasta prowadzone są
kolejne etapy rewitalizacji. Wkrótce rozpocznie się odbudowa dawnych murów obronnych przy ulicy Osińskiego
wraz z utworzeniem na terenie fosy,
obecnie zaniedbanej i zarośniętej, założenia parkowo-wypoczynkowego. Mury będą pięknie podświetlone, a u ich
podnóża staną figury rodzinki konia
sztumskiego.
O inwestycjach str. 3

Kącik zabaw

Przychodzących do magistratu może zaskakiwać widok kącika zabaw dla
dzieci, usytuowany na parterze przy
punkcie Informacja. Ma on na celu podniesienie komfortu obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta i Gminy, zapewniając rodzicom przychodzącym z pociechami spokój podczas załatwiania
swoich spraw. Mamy, bo to one najczęściej są w takich sytuacjach, pomysł pochwalają. Dzieci też…

Kolej na kolej
- Zapraszam na tort urodzinowy oraz do wspólnego zdjęcia - mówi burmistrz Leszek Tabor.

- Zapraszam serdecznie na to wielkie
święto wszystkich sztumian - mówi burmistrz Leszek Tabor. – Na każdy z trzech
dni zaplanowano ciekawe imprezy, ale
szczególnie chciałbym zwrócić Państwa
uwagę na to, co przygotowaliśmy w niedzielę. Na zrewitalizowanym placu Wolności trwać będzie dzień otwarty projektów unijnych. Cykl takich imprez jest

w całym Pomorskiem, u nas ma dodatkowy wymiar, bo projektów zrealizowaliśmy najwięcej w województwie. Otrzymaliśmy za to w tym roku nagrodę marszałka. To docenienie wysiłku samorządu i mieszkańców. Zapraszam na tort
urodzinowy oraz do wspólnego zdjęcia.
Poprzednio takie zrobiliśmy w 2002 roku.

Bardzo dobra dla mieszkańców wiadomość pojawiła się w „Gazecie Wyborczej”. Władza wdrażająca specjalny fundusz dla Polski utworzony przez rząd
szwajcarski poinformowała, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami,
w przyszłym roku pojawią się na trasie Grudziądz-Malbork 4 nowe pociągi. W ślad za tym Zarząd Województwa
przygotowuje we współpracy z PUP
modernizację tej linii kolejowej wraz
z dworcami. Inwestycja ma być zrealizowana dzięki środkom unijnym na lata 2014-2020.
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W inwestycyjnym rytmie
Z wieloma mieszkańcami, z którymi spotykam się na co dzień, rozmawiamy o gminnych inwestycjach. O tych zakończonych,
obecnie prowadzonych, ale także o tych planowanych w przyszłości.
Cieszy takie zainteresowanie, bo też i te
rozmowy wzbogacone są uwagami i spostrzeżeniami. Sztumianie dzielą się swoimi opiniami, ale też i opiniami swoich
gości, którzy przecież przyjeżdżają do naszej gminy, do miasta nierzadko po wielu
latach nieobecności albo po raz pierwszy.
Realizacja programu inwestycyjnego
ma swój rytm. Oprócz określenia tego,
co najbardziej potrzebne jest mieszkańcom, należy przygotować dokumentację,
uzyskać wszelkie możliwe uzgodnienia
w wielu instytucjach, porozumieć się
także z właścicielami gruntów, np. przy
budowie drogi, czy kanalizacji, przeprowadzić czasochłonne procedury przetargowe. I zabezpieczyć środki finansowe,
aby realizacja takiego programu inwestycyjnego nie była w myśl hasła „postaw
się, a zastaw się”. Tych przygotowań przeciętny mieszkaniec nie widzi, więc pojawia się czasami u niego pewne zniecierpliwienie. Dlaczego to, czy tamto nie jest
jeszcze zrobione.
Niestety, już w czasie realizacji niektórych
inwestycji pojawia się często masa problemów - a to z wykonawcami, a to z dokumentacją, bo na etapie projektowania
brakowało wiedzy, że w modernizowanej
drodze, jak ostatnio na Osiedlu Parkowym, zakopano dawno kabel energetyczny, który trzeba teraz przełożyć.
FOSA I NOWE TARGOWISKO
W samym centrum miasta prowadzone są kolejne etapy rewitalizacji.
W ramach tego lada dzień rozpocznie się odbudowa dawnych murów
obronnych przy ulicy Osińskiego wraz
z utworzeniem na terenie fosy, obecnie zaniedbanej i zarośniętej, założenia
parkowo-wypoczynkowego. Mury będą
pięknie podświetlone, a u ich podnóża
staną figury rodzinki konia sztumskiego
w skali 1: 1 dla upamiętnienia tej rasy,
będącej specjalnością hodowlaną naszej
ziemi.
W drugiej części fosy natomiast trwa modernizacja targowiska miejskiego. Budowana jest nowa hala targowa z boksami dla kupców (przenosiny w styczniu
2014 roku), a do końca sierpnia 2014 roku
powstanie nowa zadaszona hala targowa
dla producentów do handlu sezonowego
z ręki. Planujemy uzgodnić z władzami
ogrodów działkowych, żeby mieszkańcy

sprzedający własne warzywa, owoce
i kwiaty ze swojego ogrodu byli zwolnieni z opłat targowych.
Na początku września zakończy się rewitalizacja kościoła ewangelickiego
na placu Wolności. Dzięki pozyskaniu
przez parafię św. Anny środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wydatnemu wsparciu przez
gminę kościół będzie cieszyć oko piękną elewacją, odnowionymi witrażami
w oknach, a wieczorem stylowym podświetleniem dodając uroku sercu naszego miasta.
DROGI I MOŻLIWOŚCI
Mieszkańcy bardzo często pytają też
o drogi: remonty i inwestycje. Potrzeby tu są bardzo duże, dużo większe niż
możliwości gminy. Dlatego te�����������
ż����������
współpracujemy z różnymi zarządcami dróg, aby
oferując swoje wsparcie, zachęcić ich do
prac na swoich drogach.
Z powiatem sztumskim niezmiennie
współpracujemy przy programie modernizacji dróg powiatowych w ramach
rządowego programu tzw. schetynówek.
W tym roku dzięki bardzo dużej pomocy
finansowej gminy udało się wyremontować 6 km dróg: Sztum (od ogródków
działkowych) - Koślinka oraz Postolin Polaszki - Watkowice. Gdyby nie problemy z wodą przy ulicy Kochanowskiego
i upór właścicieli przyległych działek ta
droga też mogła być wyremontowana.
Do roku 2014 gmina wesprze finansowo
powiat, aby ten wyremontował drogę
Polaszki - Michorowo do granicy z gminą Mikołajki Pomorskie. Jeśli wojewoda
uwzględni wniosek powiatu sztumskiego, to w przyszłym roku tam też może
być położony nowy dywanik asfaltowy.
Razem z powiatem współfinansujemy
także wykonanie dokumentacji drogi
Sztum - Sztumskie Pole - Biała Góra.
Jest to droga wojewódzka, więc jest szansa, że w nowym budżecie unijnym na
lata 2014- 2020 władze wojewódzkie tę
drogę zmodernizują��������������������
. Teraz wspólnie zabiegamy, aby ścieżka pieszo- rowerowa
wzdłuż tej drogi była nie tylko do fabryki
mebli Elita, ale do samej Białej Góry. Jest
to droga bardzo atrakcyjna dla rowerzystów, a na rozwoju komunikacji i turystyki rowerowej bardzo nam zależy.

Nie zaniedbujemy dróg gminnych.
Trwa modernizacja dróg na Osiedlu Parkowym. Odbieram od mieszkańców sygnały zaniepokojenia postępem prac.
Niestety, mamy problemy z wykonawcą.
Służby komunalne i inspektorzy nadzoru
dokładają wszelkich starań, aby inwestycja ta była jak najsprawniej przeprowadzona.
Zaawansowane są prace nad wykonaniem dokumentacji na osiedlach za Gimnazjum nr 1 w Sztumie. W momencie,
gdy dokumentacja i kosztorys będą bardziej zaawansowane, to ponownie spotkam się z mieszkańcami, aby poinformować i ustalić harmonogram realizacji tej
bardzo oczekiwanej ale i dużej inwestycji.
W Koniecwałdzie do wiosny 2014 roku
gmina przebuduje most na Kanale Białym
zniszczony przez roztopy. W Uśnicach
jeszcze w tym roku zostanie utwardzona
płytami jumbo droga wzdłuż starego Nogatu. W przyszłym roku przebudowany
most do tej drogi, tak ważny dla rolników,
którzy mają w starorzeczu swoje pola.
Do programu rządowego „schetynówki”
gmina złoży także wniosek o dofinansowanie modernizacji ulicy Reymonta w Czerninie. Plany są takie, żeby do
2014 roku ta ulica została gruntownie
wyremontowana.
ŻŁOBEK I CYFRYZACJA
W telegraficznym skrócie wymieniłem
pakiet przedsięwzięć inwestycyjnych, ale
gmina realizuje też wiele projektów społecznych, aby pomóc rodzinom w wielu
ważnych i trudnych sprawach.
Od 1 września br. dzięki współpracy z fundacją z Pucka zostanie utworzona grupa
żłobkowa w dawnym internacie przy
ulicy Reja w Sztumie. Dzięki pozyskaniu
środków z UE utworzone zostaną oddziały przedszkolne w Piekle i Postolinie.
Na etapie oceny jest wiele naszych projektów oświatowych - na zajęcia pozalekcyjne oraz Ośrodka Pomocy Społecznej
na program cyfryzacji m. in. wśród najuboższych mieszkańców gminy. Mamy
nadzieję, że w tych konkursach nasze
projekty�������������������������������
zostaną wysoko ocenione i uzyskają dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Leszek Tabor, burmistrz miasta i gminy
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Naukowcy wspierają praktyków
27 czerwca odbyła się w Sztumie IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona społecznej odpowiedzialności
organizacji „Samorząd – nauka - biznes. Dobre praktyki - współpraca – strategie”.
Organizatorami byli burmistrz Sztumu Leszek Tabor oraz Katedra Ekonomii
i Zarządzania na Wydziale Towaroznawstwa i Przedsiębiorczości Akademii Morskiej w Gdyni. Program konferencji został określony przez burmistrza Sztumu,
a zadaniem naukowców było przeprowadzenie warsztatów na zadane tematy.
W konferencji wzięli udział także pracownicy naukowi z Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku na Słowacji, sztumscy
samorządowcy, pracownicy UMiG, młodzież ze sztumskich gimnazjów, liceów,
nauczyciele, członkowie zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
I tak pierwszy warsztat prowadzony
przez dr. inż. Zygmunta Mietlewskiego
był związany z trwającymi pracami nad
strategią rozwoju gminy. Jego uczestniczy dyskutowali o kapitale społecznym
gminy Sztum. Szukano odpowiedzi na
pytanie, czy może on być inteligentną
specjalizacją gminy Sztum? Jak jeszcze
bardziej zaktywizować kapitał społeczny,
szczególnie młodzież i pokolenie 50+?
Warsztat prowadzony przez dr Katarzynę Szelagowską-Rudzką identyfikował funkcje i zadania kierownika w organizacji, na przykładzie jednostki samorządu terytorialnego oraz szukał odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób kierownik w organizacji może - poprzez swoją
pracę - przyczyniać się do kształtowania
kapitału społecznego.

Kierownik w organizacji - warsztat prowadzony przez dr Katarzynę Szelagowską-Rudzką.

Równie ciekawy warsztat przeprowadziło Koło Naukowe - Grupa Młodych
Menadżerów. Studenci Akademii Morskiej przybliżyli właściwości mediów
społecznościowych jako narzędzia do
budowania relacji i kapitału społecznego także dla takiej organizacji jak gmina.
Pokazali jak budować relacje i prowadzić
dialog z mieszkańcami, turystami, by wykreować nieformalną wizytówkę gminy
z wykorzystaniem popularnego Facebooka.
Kolejna dyskusja toczyła się podczas
warsztatu prowadzonego przez dr Hannę Mackiewicz i dotyczyła tożsamości i
wizerunku organizacji, odpowiedzialno-

ści poszczególnych osób realizujących je
zdania. Próbowano określić formy i środki promocji, które gmina mogłaby wykorzystać w kształtowaniu wizerunku
zgodnego z tożsamością. Poddano ocenie stronę internetową Sztumu.
Uczestnicy ostatniego warsztatu realizowanego przez dr. Tomasza Hajduka dyskutowali o sprawiedliwości w społecznej nauce Kościoła. Warsztat podsumowano stwierdzeniem, że wewnętrznym kryterium wszelkiego działania organizacji, jak i wielkiej polityki powinna
być sprawiedliwość, która jednocześnie winna stanowić źródło i cel każdego działania.

Drugie życie świetlicy
W Czerninie trwa remont świetlicy, a rozpoczął się w Koślince. Rozstrzygnięto przetarg na budowę takiego obiektu
w Białej Górze.
Świetlica wiejska w Czerninie funkcjonuje w dwukondygnacyjnym budynku z lat 70. XX wieku. W części piwnicznej oraz części parteru ma siedzibę Środowiskowy Dom Samopomocy. Resztę parteru zajmuje świetlica sąsiadująca
z pomieszczeniami po dawnej przychodni zdrowia. Przebudowa polega na połączeniu tych lokali. W ten sposób czeninianie otrzymają wkrótce bardzo funkcjonalny obiekt, z czego cieszy się m. in.
sołtys Kazimierz Barański. Budynek został już ocieplony. Świetlica ma dwa wejścia – jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
W Koślince rozpoczyna się remont

świetlicy. Lokal składa się z pomieszczenia głównego, w którym wcześniej została wymienieni ona stolarka okienna oraz
pomieszczenia kuchennego wraz z częścią sanitarną. Modernizacji poddana zostanie głównie część kuchenna.
Rozstrzygnięto przetarg na budowę
świetlicy wiejskiej w Białej Górze. Obiekt
zostanie dobudowany do istniejącego
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
zlokalizowanego w sąsiedztwie boiska
oraz placu zabaw.
Głównym pomieszczeniem parterowej świetlicy będzie sala ogólna, połączona będzie z pomieszczeniem socjalnym. Dodatkowo w planach jest również

remont istniejących dwóch boisk – trawiastego do piłki nożnej oraz asfaltowego do koszykówki i siatkówki.

Budynek, w którym znajduje się czernińska
świetlica został ocieplony, trwają prace
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Nie czekaj – zmień swoje życie
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące
przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie
i szkody. Jeśli problem przemocy dotyczy Ciebie i Twojej
rodziny, to nie czekaj - spróbuj
zmienić swoje życie korzystając z pomocy służb i instytucji
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Ofiara przemocy w rodzinie może szukać pomocy w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie (nr tel. 55 640
63 32, 640 63 33). Tam uzyskać można wsparcie, poradę o możliwościach przedsięwzięcia kolejnych działań oraz
pomoc finansową.
Osobą, u której również
można szukać pomocy jest
dzielnicowy, którego obowiązkiem jest otoczenie opieką rodziny, w której dochodzi
do aktów przemocy. W tym
celu należy zgłosić się bezpośrednio do dzielnicowego
bądź do Komendy Powiatowej Policji w Sztumie (nr tel.
997, 112 bądź 55 267 34 00).
O sytuacji w rodzinie,
w której dochodzi do przemo-

Przebudowa ulic
za gimnazjum
Trwają prace nad projektem przebudowy dróg osiedlowych - Wojciechowskiego, Słonecznej, Ogrodowej,
Wiejskiej, Kwiatowej, Radosnej, Zacisza oraz części Chopina.

cy, można poinformować również szkolnego pedagoga
lub psychologa, którzy z racji pełnionej funkcji zapewnią wsparcie i dyskrecję. Jeśli
w szkole nie ma osób
pełniących takie funkcje, warto o problemie powiedzieć nauczycielowi, któremu najbardziej ufamy.
Jeśli przemoc domowa
związana jest z nadużywaniem alkoholu przez sprawcę, to pomocy można szukać
w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie (nr tel.
55 640 63 42). Bezpłatne porady, w tym prawne, dla osób
uzależnionych od alkoholu, innych substancji i ich rodzin oraz dla osób doświadczających przemocy w rodzi-

nie i sprawców tej przemocy można uzyskać w siedzibie
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie w każdy poniedziałek od godz. 16.15 do
19.15.
Bezpłatne porady psychologiczne można uzyskać
w siedzibie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Sztumie
w każdy czwartek od godz.
10.00 do 13.00.
Wsparcie, pomoc psychologiczną i prawną oraz informacje o sposobach i procedurach uzyskania pomocy ofiary przemocy uzyskać można
dzwoniąc do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska
Linia” tel. 801 12 00 02.

Alimenty i świadczenia rodzinne
MGOPS informuje, że
zgodnie ustawą o pomocy
osobom uprawnionym do
alimentów, w przypadku, gdy
ubiegająca się o świadczenia
z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres świadczeniowy 2013/2014 złoży wniosek
wraz z dokumentami do 31
sierpnia, ustalenie prawa do
świadczeń oraz wypłata za
październik następuje do 31
października 2013 r.
Natomiast, gdy wniosek
zostanie złożony w okresie
1 września - 31 października
trzeba będzie poczekać do
30 listopada 2013 r.
W okresie świadczenio-
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wym, trwającym od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r., należy udokumentować dochód osiągnięty przez członków rodziny
w 2012 r.
Warto też wiedzieć, że
w przypadku, gdy ubiegający się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 złoży wniosek
wraz z dokumentami do 30
września, ustalenie prawa do
tych świadczeń oraz wypłata
za listopad następuje do 30 listopada 2013 r.; jeśli później
- od 1 października do 30 listopada 2013 r. – pieniądze
otrzyma do 31 grudnia 2013 r.

Zasiłek przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu
dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią
lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów),
po spełnieniu kryterium dochodowego.
W okresie zasiłkowym,
trwającym od 1 listopada
2013 r. do 31 października
2014 r. należy udokumentować dochód osiągnięty przez
członków rodziny w 2012 r.

Odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami. Uczestniczyli w nim burmistrz Leszek Tabor, kierownicy Urzędu Miasta i Gminy,
projektant, oraz Straż Miejska. Projektant będzie kontaktował się z każdym właścicielem nieruchomości w celu
uzgodnień rozwiązań komunikacyjnych.
Do magistratu wpłynął
projekt koncepcyjny inwestycji i wstępny kosztorys.
Planowane zadanie przewiduje przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu, położona ma zostać nowa kanalizacja deszczowa,
nowe chodniki, jak również
ulec zmianie ma zagospodarowanie obecnego placu zabaw przy ulicy Wojciechowskiego.
Więcej informacji zainteresowani mieszkańcy mogą
uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w pokoju nr 64.

Nowe kamery
W lipcu zakończyła się
rozbudowa
monitoringu
miejskiego. Zainstalowano
5 kolejnych kamer i obecnie
sieć liczy już ich 13 na Bulwarze Zamkowym. Ustawiono
nowe przy plaży miejskiej,
placu zabaw, schodach prowadzących na Osiedle Sierakowskich i parkingu przy ul.
Galla Anonima. Rozbudowa
monitoringu ma na celu poprawienie bezpieczeństwa
mieszkańców oraz osób odwiedzających miasto.
Podczas
powiatowych
uroczystości święta policji
podziękowano samorządowi
za te działania.
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Na skrzydłach do Polski
Grupę wychowanków polskiego Domu Dziecka w Solecznikach na Litwie gościli u siebie gościszewianie.
Początki tych kontaktów były dość
niecodzienne. W ubiegłym roku Polski
Kontyngent Wojskowy Orlik 4, w skład
którego wchodzili m. in. piloci i technicy
z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego z Malborka, zaczął pełnić swoją pokojową misję na Litwie. To właśnie żołnierze nawiązali kontakty z Domem Dziecka w Solecznikach. Wojskowi pomagali m. in.
w remoncie placówki, a podopieczni gościli w bazie lotniczej w Szawle. Wówczas
padła obietnica wakacyjnego wyjazdu
dzieci do Polski. Inicjatorami zorganizowania pobytu w Gościszewie byli major
pilot Krzysztof Stobiecki, zarazem przewodniczący stowarzyszenia Nasza Szkoła, działające przy Zespole Szkół w Gościszewie, dyrektor tej placówki Magdalena
Zimińska i Ryszard Antoniuk, przewodniczący Rady Rodziców i sołtys. „Przez cały czas pobytu dzieci i wychowawcy czuli ich opiekę i obecność. Tegoroczny odpoczynek małych solczan obejmował
wizyty przyjaciół w Szkole Podstawowej
w Gościszewie, pobyt w mieście Sztum
i spotkaniu z jego burmistrzem Leszkiem
Taborem, wizytę na lotnisku wojskowym

Pamiątkowa fotografia solczan po wizycie w sztumskim magistracie.

PKW „Orlika” oraz wycieczki do Gdańska, Sopotu, Malborku, w roli pilota której wcielił się jeden z oficerów PKW Orlik”
– napisano po powrocie na stronie internetowej Domu Dziecka.
- Pobyt mogliśmy zorganizować dzięki wsparciu żołnierzy, okolicznych firm,

Młodzi na scenie
Działające w Sztumskim Centrum Kultury zespoły teatralne Blackout i Carpe Diem
zaprezentowały 17 czerwca publiczności swoje najnowsze spektakle.
Grupa Blackout, czyli dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 2 (Sandra Czechowska, Iga Hoppe, Nina Jurewicz, Agata Kasprzyk, Natalia Krzemińska, Monika Matlewska, Angelika Machnikowska, Matylda Reksa, Aleksandra
Ścisłowska, Wiktoria Trzcińska, Nikola
Waszczuk) przedstawiły sztukę „Przyjaciółki”, mówiącą o tym, że bardzo łatwo
można z błahego powodu stracić przyjaźń. Scenariusz spektaklu był dziełem
całego zespołu.
Carpe Diem tworzą gimnazjaliści
(Daria Cyrankowska, Oliwia Jaroszewska, Alicja Lewandowska, Klaudia Lisewska, Aleksandra Liss, Ewa Makulska, Rafał Onasz, Klaudia Raducka, Zuzanna Sokalska, Barbara Wędrychowska). Zespół
przygotował dwa spektakle: „Na jednej
z gwiazd” oraz „Nie ma nieba”. Pierwsze
z wymienionych przedstawień stanowiło adaptację „Małego księcia”, kolejne
zaś było pierwszą (bardzo udaną) pró-

bą autorką i reżyserską członkini grupy
Zuzanny Sokalskiej. Oprawę muzyczną
w przedstawieniu zapewnił zespół licealistów Afirmacja.
Zespoły Blackout i Carpe Diem zaprezentowały efekty swojej pracy twórczej uczniom i mieszkańcom Sztumu.

Artystyczne pasje
Sztumskie Centrum Kultury zaprasza dzieci i młodzież szkolną do udziału
w zajęciach Warsztatów artystycznych.
Oferujemy naukę gry na pianinie, keybordzie, gitarze, flecie prostym, perkusji, a także warsztaty plastyczne, teatralne, taneczne, wokalne.
Koszt uczestnictwa 10 zł miesięcznie. Zapisy w siedzibie Sztumskiego
Centrum Kultury, ul. Reja 13, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

rodziców dzieci uczęszczających do naszej szkoły – mówi sołtys Ryszard Antoniuk. – Solczanom bardzo przypadł do
gustu Sztum. Dwie dziewczyny złożyły
nawet deklarację, że gdy dorosną, chciałyby tu zamieszkać na stałe…

Dzieci
na koloniach
Tradycyjnie w czasie wakacji zorganizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich.
Jak informuje Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, w dniach
19 – 28 lipca Stowarzyszenie im. Teresy
Kras w Lublinie przygotowało kolonię
w Białym Dunajcu z programem profilaktyki uzależnień i przemocy dla 50
dzieci w wieku 7-15 lat, współfinansowaną ze środków Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
29 dzieci wytypowanych przez
MGOPS skorzystało z kolonii finansowanych przez Pomorskie Kuratorium
Oświaty. Wypoczywały w Orkuszu i Muszynie.
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Na tropie tajemnic polskiego banku
O tym, jak ciągle niewiele wiemy o życiu Polaków w przedwojennym Sztumie, niech świadczy przypadek z historii Banku
Ludowego, dzisiejszego Banku Spółdzielczego. Wbrew utartej opinii pierwsza jego siedziba nie znajdowała się wcale w
domu doktora Feliksa Morawskiego na Przedzamczu, nie był on też pierwszym kierownikiem tej placówki.
Pierwsze zdania będą przeraźliwie nudne, uprzedzam. W
1910 roku zawiązał się w Sztumie polski Bank Ludowy. Miał
pod koniec pierwszego roku
działalności 74 członków, ale w
trudnych czasach I wojny światowej średnio ponad 230. Z tą
instytucją finansową rodzina
Morawskich była bardzo mocno związana. Maria Zientara-Malewska tak pisze w „Polakach spod znaku Rodła”: Gdy
częściowo z jego inicjatywy
założono w Sztumie Bank Ludowy, a nie było początkowo
pieniędzy na opłacenie lokalu, Morawski oddał największy
pokój w swoim domku na cele banku. Malewska tylko potwierdza znany fakt, że pierwsza siedziba Banku znajdowała się w domu doktora. Czy poetka mogła się pomylić? Była
przecież, co wynika z jej wspomnień, w 1923 roku w Sztumie,
gościła w domu Morawskich.
Ale – teoretycznie - do omyłki mogło dojść, bo pamięć różne figle płata. Z drugiej jednak
strony nad stroną merytoryczną „Polaków... ” czuwał znakomity znawca dziejów Warmii,
Mazur i Powiśla, prof. Tadeusz
Oracki. W najnowszej monografii Lecha Chętnika i Andrzeja Lubińskiego, wydanej na
100-lecie Banku Spółdzielczego w Sztumie, także znajdujemy informację tej treści.
KŁOPOT Z SIEDZIBĄ
Niczym niezmącona pewność w tej kwestii trwałaby zapewne długo, gdyby nie jeden
ze sztumskich filokartystów.
Zagadnął mnie kiedyś o tę siedzibę – czy na pewno nie było innej? Dysponował bowiem
ciekawą pocztówką. Przedstawiała ona odchodzący od
Rynku (Markt) fragment ulicy Dworcowej (Banhofstrasse)
oraz początek dzisiejszej Osińskiego (wtedy Petera Mogge).
Ale nie chodziło o to, że na in-

Pocztówka nie pozostawia wątpliwości. Polski Banku Ludowy znajdował się na ul. Dworcowej, niedaleko Rynku.

ternetowej aukcji pojawiło
się mało znane przedstawienie miasta. Było coś innego, co
czyniło tę pocztówkę po prostu rewelacyjną. Nadruk składał się z niemieckich nazw miasta (Stuhm), ulicy (Banhofstr.) i napisu po polsku „Bank
Ludowy”.
Wspomniałem o sensacyjnym napisie na pocztówce znawcy dziejów sztumskiego banku i współautorowi jego monografii. Odpowiedział,
że niepotrzebnie się gorączkuję, zapewne chodzi o niemiecki bank ludowy. To z kolei mnie
nie przekonało. Jeśli niemiecki,
to dlaczego napis po polsku?
Wątpliwości narastały. Sam
kilka razy pisałem, że pierwsza siedziba Banku Ludowego
znajdowała się w domu doktora Morawskiego, i to on był
pierwszym kierownikiem placówki. Powtarzałem to za biegłymi w piśmie. Może nie zupełnie bezmyślnie, nie z lenistwa umysłowego, ale w końcu
jednak wyszło, że bezrefleksyjnie. Bo gdybym w sprawie tej
siedziby zachował większy krytycyzm! Powinno przecież za-

stanawiać to, że dom doktora
Morawskiego do okazałych nie
należał, przeciwnie, był skromny. W chwili powstania banku
doktor zamieszkiwał w nim z
żoną i siedmiorgiem dzieci. Co
prawda najstarsi synowie - Bolesław i Edmund uczyli się w
gimnazjum klasycznym w Toruniu, zapewne także Stanisław, a więc do domu zjeżdżali
na wakacje, ale nie zmienia to
faktu, że gdyby ulokować tam
jeszcze biuro banku, czynne
dwa, trzy razy w tygodniu, zrobiłoby się ciasno, zbyt ciasno.
Potrzebowałem innych dowodów poza słabymi przypuszczeniami i mocnym argumentem - pocztówką. Wreszcie natrafiłem. „Gazeta Olsztyńska” z 1924 roku podaje,
że z powodu wysokiego czynszu Bank Ludowy przeniósł się
z kamienicy niedaleko Rynku
do domu doktora Morawskiego. A czasy były ciężkie – dekoniunktura i szalejąca inflacja. Radca zdrowia, zapewne
kierownik placówki, aby obniżyć koszty, zaoferował swoje
mieszkanie. Część dokumentów bankowych przewiezio-

no także do majątku w Czerninie, jego właściciel Witold Donimirski zasiadał w zarządzie
banku. Kilka tygodni potem
– to także wiemy z prasy - Rada Nadzorcza zaprosiła na Walne Zebranie do domu Morawskiego.
I tam na Przedzamczu - ta
polska instytucja finansowa znajdować się będzie do 1933
roku. 16 września otwarto w
mieście Dom Polski. Przeniósł
się Bank Ludowy z innymi organizacjami polskimi, dosłownie kilkadziesiąt metrów dalej.
WSPÓŁZAŁOŻYCIEL
BANKU?
Maria Zientara-Malewska
ze swoimi wspomnieniami
miała być świadkiem koronnym: doktor Feliks Morawski
znajdował się w gronie współzałożycieli Banku Ludowego.
Tak twierdzą też inni bardzo
poważni autorzy. Mam jednak
wątpliwości. Nie było Morawskiego przecież ani w pierwszym zarządzie, ani w radzie
nadzorczej. A czy przypadkiem
jedyną przesłanką do zalicze-
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nia go do grona ojców założycieli nie było to, że – jak sądzono - w jego domu od początku
funkcjonowała ta placówka?
Ale – mam nadzieję, że dostarczyłem dostatecznych dowodów – i teraz raczej wiemy, że
jednak od 1924 roku.
W pierwszym zarządzie
Banku Ludowego (w latach
1910-1913) zasiadali Witold
Donimirski, „właściciel dóbr rycerskich” z Czernina, Hieronim
Nowak, „posiedziciel” z Postolina i Władysław Michalski, kapitalista ze Sztumu. W „Czterdziestym Czwartym Sprawozdaniu Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych w
Wielkim Księstwie Poznańskiem i Prusach Zachodnich za
rok 1915” czytamy, że Donimirski z Czernina był dyrektorem,
Nowak kontrolerem, a Michalski podskarbim, czyli kasjerem.
W 1921 roku, w wieku 67
lat zmarł Władysław Michalski. W nekrologu podpisanym
przez radę nadzorczą i zarząd,
można przeczytać, że od założenia placówki nieprzerwanie
pełnił funkcję kasjera. W innym
zaś Franciszek Bartsch, w imieniu Związku Polaków w Prusach Wschodnich, ładnie go
pożegnał („Wspólnie z nami
cierpiał, ale i mężnie wytrwał w
obronie mowy i wiary ojców”)
jako kierownika banku. Może
zatem był potem także kierownikiem?
Po niedługim czasie pojawiły się ogłoszenia, że Rada
Nadzorcza poszukuje kasjera. Później – ale kiedy dokładnie nie wiemy – zasiadł w zarządzie doktor Feliks Morawski jako kierownik. Tylko tak
można wytłumaczyć przenosiny banku do jego domu. W
1925 roku był nim z całą pewnością, współpracując z Nowakiem i Ezeuszem Szypkowskim
ze Sztumskiej Wsi.
Tekst z przygotowywanej
książki JANUSZA RYSZKOWSKIEGO „Morawscy. Pięć pokoleń i pół”

9

Przychodzi moda na Zajezierze
Teren rekreacyjny na Zajezierzu staje się powoli miejscem „trendy” i „cool”.
Kiedy niedawno ekipa
krakowskiej telewizji nagrywała program o aktywnych
seniorach ze Sztumu, pojechała za grupą maszerujących z kijkami na Zajezierze.
Przy okazji nagrywania z nimi wywiadów na terenie rekreacyjnym, goście spod Wawelu zastanawiali się, czy
to jest jedno z ulubionych
miejsc sztumian, bo na pewno do takiego aspiruje.
W ostatnich latach mocno
zmienił się styl wypoczywania. Z biernego na bardziej
aktywny. Sprawiła to moda
na zdrowy styl życia. Bieganie, spacery, rower, albo rolki.
- Polubiłem chodzenie –
zwierza się pan Stefan (67 lata). – Po latach siedzącej pracy, za namową lekarza, nadrabiam zaległości. Mocno
cierpiałem, gdy przebudowywano bulwar, bo straciłem na kilka miesięcy możliwość sensownego ruszania

Można tu odpocząć, poćwiczyć, pogrillować, spotkać się z przyjaciółmi.

się. Bo spacerowanie ulicami mnie męczy. Kiedy na Zajezierzu powstał teren rekreacyjny trochę trwało, gdy się
do niego przekonałem. Teraz widzę, że sporo sztumian
go polubiło. Przyjeżdżają samochodami z małymi dziećmi i wnukami. Maluchy mają
możliwość zabawy, a i dorośli
mogą poćwiczyć korzystając
z urządzeń fitness.

Na Zajezierzu mogą się
czuć swobodnie także amatorzy grillowania. Nie każdy
przecież ma możliwość zaszycia się w gęstwinie własnego ogródka lub działki.
Coraz częściej organizowane
są tam rodzinne pikniki, czy
przyjacielskie spotkania.

Białe żagle powróciły
29 czerwca już po raz trzeci odbyły się regaty na Jeziorze Zajezierskim, organizowane przez
Stowarzyszenie Żeglarskie SAILING.
Całą imprezę uroczystym
gongiem rozpoczął wiceprezes Stowarzyszenia Krzysztof Burczyk – główny organizator, a flagę na maszt wciągnął Zdzisław Nehring. W regatach brało udział pięć żaglówek i 11 zawodników. Trasa
rozpoczynała się od przystani przy plaży, a do przepłynięcia był odcinek 2000 metrów
po ustalonym torze. Sprzyjająca i słoneczna pogoda sprawiła, że zawodnikom kibicowali
mieszkańcy Sztumu, zgromadzeni nad jeziorem.
Pierwsza na metę przypłynęła żaglówka „Narwana”
klasy Omega z załogą Zdzisław Nehring, Agnieszka Podlewska i Filip Nehring. Drugie miejsce zajęła żaglówka
klasy Klleper Jetton, na któ-

To oni sprawili, że na jeziorze znowu pojawiły się żagle…

rej płynął Mateusz Nehring
i Lech Piotrowski. Trzeci był
Punt z załogą Anita i Andrzej
Ludwikowie. Czwarte miejsce
zajął kolejny Punt – z Krzysztofem Burczykiem i Wojciechem
Piotrowskim a piąte na turystycznej łódce klubowej Grze-

gorz Tomasiak z załogantem.
Żeglarska brać została uroczyście uhonorowana przez
Krzysztofa Burczyka medalami. Miło było popatrzeć jak po
latach powrócił widok białych
żagli na Jeziorze Zajezierskim.
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Płyń, biegnij, wiosłuj…
Ci, którym nie wystarczało poprawianie opalenizny na sztumskich „łazienkach”, mogli
tam w lipcu skorzystać z lekcji nauki pływania oraz wziąć udział w imprezach sportoworekreacyjnych, w tym spływie kajakowym Liwą.
Otwarte zawody pływackie na Jeziorze Sztumskim to już pewna tradycja. Po raz
pierwszy natomiast mogliśmy oglądać rywalizację, składającą się z dwóch konkurencji.
Zawodnicy musieli przepłynąć 800-metrowy
odcinek jeziora oraz przebiec dystans 4, 7 kilometra. W I AQUATHLONIE wystartowało 21
uczestników. Zwyciężył Jacek Śliwiński z Tczewa, drugi był Bartosz Mazerski, trzeci Błażej
Wawrzyńczak, a czwarty Arkadiusz Piróg, pomysłodawca zawodów.

alnie nadaje się na weekendowy, rodzinny wypad na łonie natury. W minioną niedzielę było rodzinnie, aktywnie i malowniczo za sprawą
Ryszarda Mazerskiego, który postanowił porwać nas na niezapomniany spływ Liwą. Wytyczony szlak wodny był bardzo zróżnicowany.
Początkowo rzeka przypominała wąską wstążkę, wijącą się leniwie wśród trzcin, co stanowiło wyzwanie dla początkujących, którzy
walczyli z kajakiem nieustannie skręcającym
w dorodne trzciny. Warto było jednak się pomęczyć, aby w nagrodę
wypłynąć na spokojne
wody Jeziora Liwieniec
i obserwować na terenie rezerwatu kolonie
lęgowe mewy śmieszki
oraz łabędzia niemego.
Rozlewisko jeziora doprowadziło nas w końcu na właściwy szlak.
Liwa, objęta na tym odcinku ochroną, ukazała się z jakże odmiennej
strony. Pierwotna, dzika, niezmieniona bytnością człowieka zachwyciła od pierwszej
Uczestnicy spływu kajakowego Liwą, rzeką, która potrafi zachwycić.
chwili. Zauroczeni poddaliśmy się biernie jej
nurtowi i niespodziankom, które dla nas
przygotowała. ”
Nauka
pływania
i pozostałe przedsięwzięcia zostały sfinansowane ze środków Miasta i Gminy
Sztum w ramach zadania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sztumie
„Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, w szczególnoPonad 20 zawodników wystartowało w sztumskim duathlonie.
ści z rodzin ubogich
i dysfunkcyjnych, z teNiezapomnianych
wrażeń
przyniósł renu Miasta i Gminy Sztum z realizacją prouczestnikom spływ Liwą. Swoje wrażenia nie- gramu edukacyjno-profilaktycznego z zakrezwykle plastycznie opisała Marlena Nowosiel- su uzależnień” pod nazwą „Żyj zdrowo i wzoska:
rowo-uczęszczając na pozalekcyjne zajęcia
„Może Liwa mniej znana niż Krutynia, Czar- sportowe. ” Organizatorzy - Miasto i Gmina
na Hańcza albo Wda, ale mamy ją na wycią- Sztum, Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANgnięcie ręki, niemal po sąsiedzku przez co ide- TYR Sztum, SCK i Pionkolandia.

PO PIĄTE
ZŁOTO
Agnieszka Borowska, zawodniczka LKS Zantyr Sztum,
na trwale zapisała się w historii krajowej królowej sportu. Podopieczna trenera Adama Szpalerskiego zdobyła
złoty medal w siedmioboku
podczas Lekkoatletycznych
Mistrzostw Polski Seniorów
w Toruniu. Pod nieobecność
Karoliny Tymińskiej była zdecydowaną faworytką i nie zawiodła. Zgromadziła 5481
pkt., wygrała dwie konkurencje i ustanowiła rekord życiowy w kuli.
Toruński medal, najcenniejszy w dotychczasowej
karierze, to zarazem piąte złoto w rywalizacji rangi mistrzostw Polski, zdobyte przez Agnieszkę Borowską
w 2013 roku. Przypomnijmy
jeszcze, że wśród wspierających finansowo zawodniczkę jest Miasto i Gmina Sztum.

MARATON
NA BIEGUNIE
Dawno już Bartosz Mazerski nie uczestniczył w tak
zaciętym wyścigu. I to szczególnym, bo rozgrywanym
w Internecie. To właśnie
użytkownicy sieci głosując,
współdecydowali o tym, jakie sportowy wyczyn wesprze firma Idee Kaffee. Mazerski zgłosił jako sportowe
wyzwanie życia projekt „Korona świata maratonów – Antarktyda”. Otrzymał najwięcej
- 8472 głosów i dzięki temu,
a także decyzji jury, razem
z Idee Kaffee pobiegnie na
Antarktydzie. Rywalizacja była bardzo zacięta, głosowanie
pan Bartek wygrał przewagą
kilkunastu głosów.
- Dziękuję wszystkim,
którzy mnie wsparli – mówi
sztumski biegacz. – A tym samym pomogli zrealizować
przygodę życia.
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Wyprawa po równe prawa
244 mieszkańców Sztumu podpisało się pod postulatami środowiska osób
niepełnosprawnych i ich rodzin. O wsparcie inicjatywy zaapelował na facebooku burmistrz
Leszek Tabor.

Spotkanie w Sztumskim Centrum Kultury. Uczestnicy wyprawy pochwalili gospodarzy za brak barier
architektonicznych.

Sztum gościł uczestników
wyprawy „Równość i godność”. Od 24 czerwca do 4
sierpnia grupa złożona z niepełnosprawnych członków
Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem z Oddziału
w Gorzowie Wielkopolskim
przemierzyła ok. 2,5 tys. kilometrów, odwiedzając ponad
50 miejscowości.

Prezentowali
lokalnym
władzom oraz przedstawicielom placówek przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych postulaty dotyczące poprawy warunków
życia – m.in. te związane z likwidacją barier architektonicznych, dostępu rehabilitacji, kosztów zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego, zaliczenia

okresu opieki nad dzieckiem
niepełnosprawnym do okresu
zatrudnienia.
Organizatorem spotkania
w Sztumie był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Senior znaczy też aktywny
Od października 2012 r. do czerwca 2013 r. Stowarzyszenie Aktywny Czernin w partnerstwie
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie oraz Sztumskim Centrum
Kultury realizowało projekt „Aktywny senior to zdrowy senior”.
W dofinansowanym ze
środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych projekcie wzięło udział 40 osób
(w tym osoby starsze powyżej
60 roku życia oraz osoby młodego pokolenia), a jego głównym celem było pobudzanie do aktywności społecznej oraz promowanie integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej.
Zrealizowane zostały takie działania, jak spotkanie integracyjne uczestników „Poznajmy się”,

Konferencja „Szanse i wyzwania długiego życia” z okazji Światowego Dnia Seniora,
spotkanie integracyjno-kulturowe (wspólne wyjście na
koncert zespołu Maciej Fortuna Trio), Gala Wolontariusza i kurs z zakresu pierwszej
pomocy przedmedycznej. To
jeszcze w roku biegłym, a bieżącym: cykl spotkań ze specjalistami - językoznawcą, historykiem, dietetykiem i trenerem osobistym; kurs samoobrony i warsztaty kulinarne.
Przez cały okres trwania
projektu odbywały się także

cykle warsztatów: rękodzielniczych, fotograficznych i wokalnych.
25 czerwca uczestnicy
wraz z osobami zaangażowanymi w projekt brali udział
w pikniku, który odbył się
w Leśnictwie Łowieckim Wydry. Impreza ta była podsumowaniem wszystkich działań oraz wyrazem podziękowania ze strony przedstawicieli Stowarzyszenia Aktywny Czernin oraz ich partnerów
dla wszystkim jego uczestników.
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Zostań rodziną
wspierającą
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sztumie szuka rodzin, które zechcą włączyć się do współpracy na rzecz rodzin borykających się z problemami wychowawczymi.
Poszukujemy rodzin, które chciałyby podzielić się
swoją wiedzą, doświadczeniem i których optymizm
może pomóc innym w znalezieniu rozwiązań trudnych sytuacji. Osoby chętne
do pełnienia funkcji rodziny
wspierającej mogą zgłaszać
swoją kandydaturę do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie.
Po uzyskaniu pozytywnej
opinii dyrektora MGOPS z rodziną wspierającą podpisana
zostanie umowa, na podstawie której uzyska ona prawo
do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.
„Praca rodzin wspierających to pewnego rodzaju misja – jest to praca wolontarystyczna, której efektem będzie wzmocnienie rodzin znajdujących się na życiowym zakręcie w pełnieniu
funkcji rodzicielskiej, co pomoże uchronić je w przyszłości przed narastaniem
problemów, a w rezultacie
umieszczeniem dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. ”
Rodziny lub osoby, które zainteresowane są pełnieniem funkcji rodziny wspierającej, mogą uzyskać więcej informacji pod nr tel. 55
640 26-48 oraz w siedzibie
MGOPS pokój nr 12.
Osobą do kontaktu jest
Ewa Klemarczyk.
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OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum na podstawie art. 38 u.g.n.
(Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) i § 6 ust. 5 Rozporządzenia RM (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)
podaje informację o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. Baczyńskiego.

Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia
i wywieszenia wykazu nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym nr 79 i gospodarczym
położonej w Nowej Wsi wchodzącej w skład gminnego
zasobu, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego

Nieruchomość: oznaczona nr 573/20 o pow. 5723 m2 położona
w Sztumie przy ul. Baczyńskiego.
Księga wieczysta: GD2I/ 00009986/0
Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usługi
i handel
Cena wywoławcza: 860 510,00 zł netto
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony VAT 23 %
Termin i miejsce przetargu: 5.09. 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sztum, pokój nr 33, o godz. 11.00
Wadium: 86 051,00 zł netto należy wpłacić do dnia 2.09.2013r.
na konto BS w Sztumie nr 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zastrzega sobie prawo odwołania
przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Informacji szczegółowych można uzyskać w pok. 43 lub 52 tel. 640
6379 lub 640 6362.
Pełną treść ogłoszenia (do pobrania) umieszczono na stronie internetowej bip.sztum.pl w rubryce – ogłoszenia i wykazy.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia
i wywieszenia wykazu nieruchomości wchodzącej w skład
gminnego zasobu, przeznaczonej do zbycia na rzecz
dotychczasowego najemcy-dzierżawcy
Opis i położenie nieruchomości: nieruchomość zabudowana
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej
66,28m2, położona w Postolinie na działce nr 41/2 o pow. 267 m 2
i 42/2 o pow. 1589 m2
Nr księgi wieczystej: 19886
Cena za budynek: 29 210,00 zł
Cena za grunt : 27 840,00 zł
Przeznaczenie: cel mieszkaniowy
Sposób zbycia: sprzedaż.
Podstawa zbycia: uchwała Rady Miejskiej w Sztumie
nr XXXIV/254/2009 z dnia 20.03.20109 r.
Ustalenie ceny zbycia: sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku
art. 43 ust. 1 pkt 2 i 10 i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.,
o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.)
Warunki płatności: cena zbycia zostanie ustalona po udzieleniu
bonifikaty zgodnie z uchwałą nr XXXIV/254/2009 z dnia 20.03.2010
r.
Dodatkowe koszty: nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy
notarialnej i wpisów do księgi wieczystej i przygotowania
nieruchomości do sprzedaży.
Przewidywany termin sprzedaży: w ciągu ważności wyceny.
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 26.07.2013 r.

Opis i położenie nieruchomości: nieruchomość zabudowana
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 58,37
m2 i gospodarczym o pow. użytkowej 27,31 m2, położona w Nowej
Wsi obciążona bezumownym korzystaniem.
Nieruchomość położona na działce nr 177/2 o pow. 800 m2
Nr księgi wieczystej: 8299
Cena wywoławcza za budynki: 20.600,00 zł
Cena wywoławcza za grunt : 12.200,00 zł
Przeznaczenie: cel mieszkaniowy
Sposób zbycia: sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego
Podstawa zbycia: uchwała
Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XXX/287/2013 z dnia 19.04.2013 r.
Ustalenie ceny zbycia: sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku
VAT w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 i 10 i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia
11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz.
535 ze zm.)
Warunki płatności: cena ustalona 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.
Przewidywany termin przetargu: październik 2013 rok
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.
Uwaga! Nieruchomość jest obciążona bezumownym korzystaniem.
Sztum, dnia 26.07. 2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości należących do gminnego zasobu przeznaczonych do
dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej
Podstawowe informacje o przedmiocie dzierżawy i najmu na
czas określony do 3 lat: działka nr 18/19 poł. w obrębie IV m.
Sztum z przeznaczeniem na działalność handlową, część działki
nr 214/4 poł. w obr. Koniecwałd oraz część działki nr 53/3 obr.
IV z przeznaczeniem na grunt pod budynkiem gospodarczym,
działki nr 106/12, 106/14 poł. w obr. Sztumskie Pole,
oraz część działki nr 53/3 obr. IV m. Sztum z przeznaczeniem na
zagospodarowanie rolnicze – ogródki przydomowe,
część działki nr 53/3 poł. w obr. IV m. Sztum z przeznaczeniem
na grunt pod garaż,
część działki nr 93/2 poł. w obr. Piekło z przeznaczeniem na składowanie opału.
Wykazy i ogłoszenie 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 i najmu –
Urząd Miasta i Gminy Sztum, pokój nr 42 (II piętro),
tel. 55 640 63 72.
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Z miasta i gminy

KONCERT PLEBISCYTOWY. W kościele św. Anny wystąpił
organista i wykładowca dr Waldemar Gawiejnowicz. Po raz
czwarty w ten sposób uczczono Feliksa Nowowiejskiego, wielkiego kompozytora, który 9 maja 1920 roku wystąpił w Sztumie, ku pokrzepieniu serc Polaków, przed plebiscytem decydującym o przynależności państwowej Powiśla. Pomysł Wacława Bieleckiego takiej formy pamięci realizuje parafia św. Anny
ze Sztumskim Centrum Kultury w dzień odpustu. Po występie
poznański muzyk przesłał W. Bieleckiemu list, w który czytamy:
„Gratuluję pięknej i wartościowej idei koncertów organowych.
Wspaniała frekwencja, dobre przygotowanie organizacyjne,
a przede wszystkim życzliwość i gościnność gospodarzy sprawiły, że odczuwam wielką satysfakcję z pobytu w Sztumie i cieszę się z poznania tylu wspaniałych i aktywnych na niwie kultury osób”.
Na zdjęciu: Wiązanki kwiatów pod popiersiem Feliksa Nowowiejskiego złożyli wiceburmistrz Alicja Podlewska, Waldemar Gawiejnowicz i Adam Karaś, dyrektor SCK.

POŻEGNANIE Z LATEM. Festyn w Czerninie zorganizowany 18 sierpnia przez Radę Sołecką i Sztumskie Centrum Kultury był zarazem ostatnią w cyklu wakacyjnych imprez w kalendarzu SCK. Pożegnanie lata wypadło okazale. Pogoda dopisała, serwowane grochówka i żurek tylko palce lizać (na zdjęciu),
występy estradowe udane. Klub sportowy zorganizował loterię, były konkursy z nagrodami, strażacy ochotnicy z Postolina
pokazali dzieciom sprzęt, a całość zakończyła zabawa taneczna.

STRAŻ Z TRADYCJAMI. Strażacy ochotnicy z Postolina hucznie świętowali swoje 90-lecie. W 1923 roku powołano we wsi
straż ogniową, która miała do dyspozycji wóz konny, tłumice
i bosaki, w potem dorobiła się remizy. Uroczystości rocznicowe zorganizowane 15 sierpnia zgromadziły m. in. władze samorządowe, wielu gości i mieszkańców. Po mszy w intencji
strażaków, odbył się uroczysty apel (na zdjęciu). Były gratulacje, podziękowania i odznaczenia dla druhów. A potem piknik,
o atrakcje artystyczne zadbało Sztumskie Centrum Kultury.

EGIPSKIE SKARBY NA ZAMKU. Wystawa „Skarby faraonów”
w sztumskim zamku była jedną z głównych atrakcji wakacji.
Odwiedzający ekspozycję mogli dowiedzieć się, jak tysiące
lat temu wykonywano mumifikacje, jak zbudowano piramidy
i odkryć ich sekrety. Pokazano kopie najbardziej znanych eksponatów – np. popiersie królowej Nefertiti (na zdjęciu), jest bogata kolekcja biżuterii oraz przedmiotów codziennego użytku.
Duże zainteresowanie wystawą spowodowało, że czynna będzie także we wrześniu. Uwaga – 8 września (niedziela) wstęp
bezpłatny.

Naszej stronie dzielimy się z Państwem najnowszymi informacjami z miasta i gminy. Polub nas!
www.facebook.com/pages/Miasto-i-Gmina-Sztum/585233954832094

16

WWW.SZTUM.PL • SIERPIEŃ 2013

