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Urodziny z Unią w tle
Dni Ziemi Sztumskiej za nami. Jedną z nowości było przeniesienie części imprez
na plac Wolności.

Senior w kinie

Z okazji Dnia Seniora burmistrz
Sztumu Leszek Tabor zaprasza emerytów i rencistów (60+) 20 października
o godz. 16 do kina Powiśle na bezpłatny
seans filmu „Wałęsa. Człowiek z nadziei”.
Odbiór wejściówek po okazaniu legitymacji emeryta/rencisty od 10 października w sekretariacie SCK (8.00-16.00)
lub w kasie kina.

Milion nie wystarczył

Za 1 300 510 zł (netto) Wielkopolski Fundusz Hipoteczny z Poznania, po
przetargu nieograniczonym, kupił od
gminy nieruchomość o pow. 5723 m2
przy ul. Baczyńskiego. Cena wywoławcza wynosiła 860 510 zł netto.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
lub usługi i handel. Inwestor zapowiada, że budowę zakończy do listopada
2014 roku. Po zakończeniu inwestycji
zatrudnienie znajdzie ok. 20 osób.

Dni Ziemi Sztumskiej rozpoczęła barwna parada.

- Dziękuję wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie na urodziny miasta,
a także tym (a lista jest długa), którzy zadbali o to, by Dni Ziemi Sztumskiej upłynęły pod znakiem dobrej rozrywki i zabawy – mówi burmistrz Leszek Tabor. W niedzielę, 8 września, udowodniliśmy,
że „Sztum nas łączy”, kiedy na placu Wolności ustawiliśmy się do zbiorowej fotografii. Trafi ona wraz z księgą pamiątkową z wpisami mieszkańców do skrzyni czasu jako nasz symboliczny depozyt
dla przyszłych pokoleń sztumian. Zapraszam na kolejne święto miasta za rok.

Kalendarz podatnika
Sztum włączył się do wojewódzkich
Dni Otwartych Projektów Unijnych. Został zaproszony do tej akcji, bo zrealizował najwięcej projektów unijnym w Pomorskiem. Marszałek województwa nagrodził za to samorząd specjalną statuetką. W ramach tej akcji kino Powiśle,
wyremontowane z finansowym wsparciem Unii, zaprosiło najmłodszych z rodzicami na darmowy seans filmowy.
Frekwencja tak była duża, że potrzebne były dostawki. Natomiast na zamku
można było obejrzeć wystawę „Skarby
faraonów”, także nieodpłatnie.

Przypominamy o terminach płatności, które przypadają w październiku.
10 października – comiesięczna
opłata za śmieci; 15 października – comiesięczna rata podatku od nieruchomości od osób prawnych; comiesięczna
rata podatku leśnego 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).
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Hektar dla starostwa na negocjacje
Na sierpniowej sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali o przekazaniu powiatowi w formie darowizny hektarowej
działki. Propozycję taką wysunął podczas połączonych komisji Waldemar Fierek. Ma to pomóc powiatowi sztumskiemu
w rozwiązaniu problemu zalewania drogi powiatowej – ulicy Kochanowskiego.
W uzasadnieniu uchwały czytamy:
„Zasypanie rowu przez właścicieli gruntów odprowadzających wody opadowe
oraz roztopowe do Jeziora Barlewickiego spowodowało zalanie ulicy Kochanowskiego. Uniemożliwia to mieszkańcom gminy i służbom ratowniczym korzystanie z tej drogi. Ze względów społecznych unormowanie tej sytuacji jest
więc niezwykle ważne.
Starostwo Powiatowe w Sztumie
otrzymało w dniu 27.08.2013 r. decyzję
o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającą na odbudowie urządzenia wodnego, którego głównym celem
będzie eliminacja rozlewisk, powodzi
i zachowanie bezpieczeństwa publicznego poprzez odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ul. Kochanowskiego o parametrach do kanału
odwadniającego do zbiornika wodnego
Jeziora Barlewickiego. Ze względów naturalnych i technicznych musi ono przebiegać przez grunty położone przy tej
ulicy, a należące do właścicieli, którzy zasypali rów. Powyższa decyzja została pozytywnie zaopiniowana przez Marszałka
Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
Aby ułatwić Starostwu Powiatowemu w Sztumie negocjacje z właścicielami gruntów lub pomóc stworzyć wa-

runki do przeprowadzenia wywłaszczenia na cel publiczny, jakim jest odbudowa urządzenia wodnego, proponuje się
przekazać dla tego samorządu, zarządcy
drogi powiatowej - ul. Kochanowskiego,
część działki gminnej graniczącej z nieruchomością tych właścicieli. (…) Procedura wywłaszczenia na cel publiczny
musi być poprzedzona zaoferowaniem
nieruchomości zamiennej dla wywłaszczonych właścicieli. Przekazanie więc

gminnej nieruchomości dla Starostwa
Powiatowego w Sztumie ułatwiłoby bardzo zarządcy drogi powiatowej przeprowadzenie negocjacji lub wywłaszczenia.
Obecnie jest przygotowywana przez powiat dokumentacja na modernizację ulicy Kochanowskiego. Powiat sztumski nie
posiada nieruchomości przylegających
bezpośrednio do siedliska, na którym był
zlokalizowany rów odwadniający ulicę
Kochanowskiego w Sztumie.”

Gmina za porozumieniem

11 września Gmina zaproponowała panu Fili zamianę gruntów gminnych
(0,32 ha) w Sztumskim Polu pod budowę
parkingu, na działki w parku miejskim
(0,0171 i 0,0076 ha) należące do państwa Filów – wg wyceny rzeczoznawców
z ewentualną dopłatą. W odpowiedzi z
13 września Antoni Fila wyraził wolę zamiany, po warunkiem, że wycena działki
gminnej będzie zbliżona do „ceny transakcji sprzedaży działek znajdujących się
w [jej] pobliżu”.
25 września Gmina wysłała pismo informujące o wycenie gruntu przez rzeczoznawcę. Pan Fila na 14 dni na odpowiedź, czy wyraża zgodę na zamianę.
Korespondencja dobitnie świadczy o
woli porozumienia ze strony Gminy.

Gmina Sztum z zaskoczeniem przyjęła oświadczenie Antoniego Fili, że odstępuje on od punktu zawartego porozumienia dotyczącego doprowadzania
wód opadowych zalewających ulicę Kochanowskiego, bo rzekomo niespełniane są przez Gminę jego oczekiwania.
Gmina Sztum konsekwentnie i zgodnie z prawem realizuje porozumienie. Radni miejscy uchwalili nieodpłatne przekazanie powiatowi hektarowej
działki, aby pomóc starostwu w zamianie, lub wywłaszczeniu gruntów, na których był rów odwadniający drogę powiatową – ul. Kochanowskiego. Trwają
też prace nad geodezyjnym podziałem
działki.

Za sportowe osiągnięcia
8 września podczas obchodów Dni
Ziemi Sztumskiej burmistrz Leszek Tabor oraz przewodniczący Rady Miejskiej
Czesław Oleksiak wręczyli nagrody dla
ludzi sportu - lekkoatletki Agnieszki Borowskiej, jej trenera Adama Szpalerskiego oraz prezesa LKS Zantyr Ryszarda Mazerskiego.
Agnieszka Borowska (LKS Zantyr) dokonała w tym roku nienotowanego wyczynu – zdobyła 5 złotych medali rangi mistrzowskiej: w 5-boju w Halowych
Mistrzostwach Polski Seniorów w LA w
Spale, 7-boju w lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski Seniorów w Toruniu
i w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Opolu, w skoku w dal i wzwyż podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski
w LA w Bydgoszczy. Zajęła 11 miejsca w
Młodzieżowych Mistrzostwach Europy
w Tempere w skoku wzwyż. Osiągnięcia

Wręczenia nagród za wybitne osiągnięcia
sportowe.

te są także zasługą szkoleniowca Adama
Szpalerskiego.
Ryszard Mazerski został nagrodzony za popularyzowanie i organizowanie
masowych imprez sportowych i rekreacyjnych, wkład w osiągnięcia LKS Zantyr oraz podniesienie poziomu i aktywności sportowej mieszkańców.

Strategia 2020
do konsultacji

W związku z trwającymi pracami nad
opracowaniem „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum 2020” zwracamy się do
Państwa z prośbą o wypełnienie ankiet/
formularzy konsultacyjnych, które są nieodłącznym elementem prac nad stworzeniem tego dokumentu.
Ankieta przeprowadzona będzie
w dniach 7-27 października 2013 i dostępna jest m.in.: jako załącznik do aktualnego wydania Biuletynu, na stronie internetowej Urzędu - www.sztum.pl, na
facebooku, w Urzędzie Miasta i Gminy
oraz w wybranych instytucjach na terenie naszego miasta i gminy.
Ankiety można dostarczyć do urzędu za pośrednictwem poczty lub wrzucić do oznakowanej skrzyni, znajdującej
się w budynku UMiG Sztum (na parterze
obok Biura Podawczego) lub pocztą elektroniczną - e-mail strategia@sztum.pl
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Prokuratura
sprawdza

Do Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) w Warszawie wpłynęło podpisane przez
Antoniego Filę i Andrzeja Kozika zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
przy realizacji projektów dofinansowanych przez Unię Europejską: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu- budowa trasy rowerowej łączącej
zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatu malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego” oraz „Podniesienie atrakcyjności Szlaku
Zamków Gotyckich na Powiślu - rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni
publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu”.
Kopię tego zawiadomienia wysłano także do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Obecnie
trwa postępowanie wyjaśniające w tej sprawie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Kwidzynie oraz Komendę Powiatową Policji w Sztumie. Ostatnio takie zawiadomienia do CBA były składane
na działalność gminy w kadencji 2002- 2006 i wszystkie zostały umorzone..
Do czasu zakończenia postępowania gmina najprawdopodobniej nie otrzyma zwrotu
całości poniesionych wydatków przy obu projektach. Może to oznaczać ograniczenie
inwestycji.

Deszczówka
na Wzgórzu

Mieszkańców Osiedla na
Wzgórzu mogą czekać utrudnienia w związku z rozpoczęciem prac budowlanych związanych z dalszą budową części
sieci kanalizacji deszczowej. To
już ostatni etap robót związany z budową tej sieci. Prace potrwają 4 miesiące.
Ich zakres obejmuje wykonanie odprowadzenia wód
z części osiedla - między ulicami Domańskiego a Reymonta.

Stara fosa zyska nowy wygląd

Zniszczone mury obronne, stanowiące element średniowiecznej zabudowy miasta, zostaną poddane
gruntownej renowacji

Teren średniowiecznej fosy
miejskiej zyska nowy wygląd.
Rozpoczynają się prace, na które samorząd pozyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2007 – 2013.
Przetarg na wykonanie prac
wygrała firma CELBUD – Przemysłówka Sp. z o.o. z Kwidzyna.
Zniszczone mury obronne,
stanowiące element średniowiecznej zabudowy miasta, zostaną poddane gruntownej renowacji. Dzięki podświetleniu
zyskają dodatkowo na atrakcyjności.

Zostanie rozebrany budynek szaletu miejskiego, w tym
miejscu powstaną nowe schody. Teren fosy monitorować będą trzy nowe kamery.
Wśród wielu elementów
małej architektury szczególną atrakcją będą trzy rzeźby
z brązu, przedstawiające konie
sztumskie, które będą stałą ekspozycją w nowym parku, pełniącym funkcję rekreacyjną. Na
tym terenie odbywać się będą
mniejsze imprezy plenerowe,
przewidziano również możliwość ustawienia punktów gastronomiczno – handlowych.
Nie zapomniano także o na-

Świetlica w Białej Górze
Mieszkańców Białej Góry ucieszy na pewno fakt, iż
w sierpniu została podpisana umowa z firmą BUD-EKO
z Kwidzyna na budowę świetlicy wiejskiej wraz z remontem dwóch boisk – do piłki
nożnej oraz wielofunkcyjnego (koszykówka i siatkówka).
Będzie to budynek parterowy, sąsiadującym z budynkiem OSP, przystosowany i dostępny dla osób niepełnosprawnych. Na boiska
do piłki nożnej będzie nowa
nawierzchnia trawiasta, pił-

kochwyty, bramki. Natomiast
na boisku wielofunkcyjnym –
zostanie położony asfalt, staną kosze do koszykówkę oraz
słupki do mocowania siatki.
Oddanie mieszkańcom w
użytkowanie wszystkich nowych obiektów planuje się na
maj 2014 roku.
Należy zaznaczyć, iż inwestycja współfinansowana jest
ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

wiązaniu do tzw. szachownicy.
Jednakże na te wszystkie
atrakcje i nowe miejsca rekreacji trochę poczekamy, gdyż
zakończenie prac planuje się je
na czerwiec przyszłego roku.
Po rewitalizacji centrum,
zgodnie z zapowiedziami,
przyszła kolej na kolejny kwartał miasta. Niedawno sprzedano działkę przy ulicy Baczyńskiego (dawny MPGK) pod zabudowę usługowo-mieszkaniową. Z kolei po drugiej stronie ulicy i buduje się nowa hala
targowa.

Żywnościowe
wsparcie

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sztumie informuje, iż spośród
dwóch tur pozyskanej żywności z Tczewskiego Banku Żywności, w ramach programu PEAD, rozdysponował w bieżącym roku 27 221
kg m.in. mleka, serów, cukru,
mielonki, oleju, mąki, makaronu, ryżu, herbatników, dżemu. Trafiły one do 404 rodzin
(1199 osób) z terenu miasta
i gminy.
W tym roku planuje się
jeszcze pozyskanie ok 25 000
kg żywności.
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OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości nr 240/2, 240/4 i 238 położonych w Postolinie
Opis i położenie nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Postolinie:
Działka nr 240/2 o pow. 280 m2, nr 240/4 o pow. 77 m2 i nr 238 o pow. 1476 m2 z usytuowanym na niej przepływowym zbiornikiem wodnym.
Nabywca będzie zobowiązany do utrzymania przepływowego zbiornika wodnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Podstawa zbycia: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXX/290/2013 z dnia 19.04.2013 r.
Nr Księgi Wieczystej. 11524
Cena wywoławcza: 11 000,00 zł. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony VAT 23%.
Termin i miejsce przetargu: 18.10.2013 r., o godz. 12.00 w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy Sztum
Wadium: w wysokości 1.100,00 zł netto, należy wpłacić do dnia 15.10.2013 r. na konto nr 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040
Warunki płatności: Cena zbycia 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, którym przysługiwałoby prawo
pierwszeństwa w nabyciu wykazanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 oraz ust.4 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
w/w 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 tabeli. 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.
Informacji dotyczących przetargu można uzyskać w pok. 43 lub 52 tel. 640 6379 lub 640 6362.
Sztum, 10. 09. 2013 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza II przetarg nieograniczony
na sprzedaż działki oznaczonej działki nr 60/18 o pow. 3123 m2 położonej w Sztumie przy ul. Żeromskiego.
Opis i położenie nieruchomości: Działka nr 60/18 o pow. 3123 m2, cena wywoławcza 146 590,00 zł (netto). Nr księgi wieczystej: 3224.
Wadium: 14 660,00 zł (netto) należy wpłacić do dnia 15.10. 2013 r. na konto 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040
Do ceny uzyskanej w przetargu 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: pod zabudowę o funkcji przemysłowej i usługowej
I przetarg przeprowadzony 06.06.2013 r. – zakończył się wynikiem negatywnym
Termin i miejsce II przetargu: 18.10.2013r . w sali nr 33 budynku Urzędu M i G Sztum o godz. 13.00
Podstawa zbycia: Uchwała Nr XXV/237/2012 Rady Miejskiej w Sztumie.
Sztum, 10.09.2013 r.
W terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum nie wpłynęły wnioski osób, którym przysługiwałoby prawo
pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 oraz ust.4 ustawy z dnia 21. 08. 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy zapewnia, ze nie toczy się postępowanie administracyjne ani sądowe kwestionujące prawidłowość nabycia
w/w 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 podanym terminie. 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. 640 6379 lub 640 6362.
Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej bip.sztum.pl w rubryce – ogłoszenia i wykazy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
Sztum, 10.09.2013 r.
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Wsparcie dla rodziny
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie od 2008 roku realizuje Program aktywizacji społeczno-zawodowej
w gminie Sztum WCZORAJ DZIŚ JUTRO, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem ogólnym projektu jest
wsparcie dla osób długotrwale bezrobotnych oraz borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
W tym roku w projekcie
wzięło udział 12 mieszkańców
gminy. Sześć osób w czerwcu ukończyło kursy zawodowe: sprzedawca-magazynier
z umiejętnością obsługi komputera, kas fiskalnych, wózków widłowych (3 mężczyzn
i 1 kobieta) oraz opiekunka
osób starszych (2 kobiety).
Od stycznia do lipca trzy
rodziny miały wsparcie asystenta rodziny, doradcy zawodowego i psychologa. 29-30
czerwca rodziny te uczestniczyły w dwudniowym wyjeździe do Gospodarstwa Agroturystycznego „Daleko od
Szosy” koło Szymbarku, gdzie
przeprowadzono
warszta-

ty z psychologiem i asystentem rodziny. Uczestnicy wzięli udział w licznych zabawach
i konkurencjach rodzinnych,
pogadance prozdrowotnej
z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej. Dodatkowymi atrakcjami była jazda konna, przejażdżka wozem drabiniastym oraz
ognisko. Całe rodziny uczyły
się wyrobu masła i twarogu
oraz wypieku faworków i rogalików z jabłkami. W drugim
dniu pobytu uczestnicy zwie-

dzali skansen w Szymbarku.
Pod koniec lipca wybrano kolejne trzy rodziny, którym udzielana jest fachowa
pomoc (wsparcie asystenta
rodziny, psychologa, doradcy
zawodowego, pomoc finansowa). One również uczestniczyły w dwudniowym integracyjnym wyjeździe do Gospodarstwa Agroturystycznego w dniach 23-24 sierpnia,
których celem jest podniesienie samooceny uczestników
projektu, zwiedzanie atrak-

cji turystycznych, dostęp do
dóbr i usług pozwalających
na realizację potrzeb wyższego rzędu (aktywne spędzanie
wolnego czasu, odbudowanie i/lub wzmocnienie więzi
rodzinnych, opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych).
Wsparcie w ramach projektu będzie trwało do końca
grudnia 2013 roku.

Człowiek - najlepsza inwestycja!
Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum WCZORAJ DZIŚ JUTRO
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Szkoła zabawy

„Szkoła zabawy i kreatywności” –
to nowa oferta Stowarzyszenia „Przyjaciele Dzieci”.
Członkowie stowarzyszenia zapraszają rodziców z dziećmi 3- i 4-letnimi na
bezpłatne zajęcia popołudniowe w Publicznym Przedszkolu nr1 raz w miesiącu
w godzinach 16 -18 do grudnia (łącznie
4 spotkania).
Projekt proponuje rodzinom zajęcia,
zabawy i warsztaty ukierunkowane na
kształtowanie postaw prozdrowotnych
i prospołecznych uczestników, a także
rozwój ich pomysłowości i inwencji twórczej. Podczas spotkań dzieci wspólnie
z rodzicami będą współdziałały w różnorodnych zadaniach. Przez wspólne zabawy i realizację zadań uczestnicy przekonają się, jak w prosty i niedrogi sposób
można ciekawie spędzić czas wolny, odczuwając przy tym radość i satysfakcję
z efektów wspólnych działań.
Na realizację projektu stowarzyszenie
otrzymało dotację z Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie.
Więcej informacji (55) 640-63-56,
bądź też w sekretariacie przedszkola.
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Z kijkami marsz po mistrzostwo
Gmina wspiera różne formy rekreacji. 194 zawodników stanęło na starcie II Mistrzostw
Miasta i Gminy Sztum oraz III Mistrzostw Powiatu Sztumskiego w Nordic Walking
w ramach Pucharu Pomorza.

Na imprezę w ramach Pucharu Pomorza przyjechali zawodnicy z całego kraju.
Fot. Sławomir Wiechowski

Były to bardzo udane zawody pod
każdym względem. Na mecie usytuowanej na plaży miejskiej w licznie zgromadzona publiczność oglądała zawodników m.in. z Zielonej Góry, Gorzowa, Poznania, Łodzi, Świnoujścia, Białogardu,
Koszalina, Sochaczewa. Stawiło się aż 63
reprezentantów Sztumu i powiatu. Była bardzo liczna reprezentacja LKS Zantyr Sztum, Urzędu Miasta i Gminy i po
raz pierwszy pracowników Starostwa Powiatowego. Dystans dwóch okrążeń wokół Jeziora Sztumskiego zdecydowanie
wygrał zawodnik gospodarzy Mirosław
Anaczkowski z bardzo dobrym czasem
58.57. Wśród kobiet najszybsza Magdalena Rożyk z Gdyni (1.03,17), a najlepszą zawodniczką gospodarzy Małgorzata Adamczyk z Postolina, ósma wśród kobiet i druga w swojej kategorii wiekowej.
Na dystansie jednego okrążenia (4,7
km) najszybszy był Eugeniusz Gajewski z Gorzowa, drugi Krzysztof Człapski
z Ciechanowa, a trzeci Mieczysław Andrzejewski z Czempinia. Wśród kobiet
wygrała Magdalena Bagazińska z Poznania (piąta w kategorii open!).
Miejsca sztumian: Jan Kołpak (13
open, pierwszy w kat. M-65), Wojtek Pastewski (14 open, drugi w najmłodszej
kategorii), Kewin Langmesser/ (15 open,
trzeci w kategorii 14-17 lat). Na podium
ze sztumskich zawodników w swoich ka-

tegoriach wiekowych stanęli ponadto:
Mirosław Podolski, Ryszard Kłopotowski,
Zbigniew Zwolenkiewicz, Eugeniusz Słonina oraz Alfred Warczak i Roman Niepla.
Ze sztumskich zawodniczek najszybsza była Marta Zarańska (14 wśród kobiet), Krzysztofa Parafiniuk (17 wśród kobiet, czwarta w kat.K-30) Krystyna Anaczkowska (20 wśród kobiet i trzecia w kat.
K-55). Na podium stanęły także w swoich
kategoriach wiekowych: Ewa Zembrzuska, Irena Kołpak, Maria Mazerska, Malwina Wiśniewska, Wanda Derengowska,
Justyna Świderska, Ewa Bucewka, Regina
Lipińska i Hanna Hryniewiecka.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, pakiecik startowy,
kiełbasa z rożna z surówką, chleb ze
smalcem i ogórkiem, ciasto, ciepły napój.
Były liczne nagrody do losowania ufundowane przez sponsorów. Dodajmy doskonałe prowadzenie imprezy Arkadiusza Kozaka z Koszalina, rozgrzewkę prowadzoną przez trenerkę nordic walking
Beatę Boczar z Zielonej Góry. Sędziowie
z Polskiej Federacji Nordic Walking pod
kierunkiem Krzysztofa Widerkiewicza
z Grudziądza
-Dziękuję wszystkim za ogromną pomoc w organizacji i bardzo sprawnym
przeprowadzeniu zawodów mówi Ryszard Mazerski, prezes LKS Zantyr.
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Wystawa robót kobiecych
W grudniu 1921 roku pokazano w Sztumie „wystawę robót kobiecych na Powiślu”. Środowiska aktywnych pań z naszej
gminy mogą zatem odwoływać się dobrych tradycji.
„Towarzystwa kobiece w powiecie sztumskim wykazują coraz większą żywotność
i pomysłowość. Dowodem tego zamiar urządzenia wystawy robót
i przemysłu domowego.
Przygotowania do wystawy czynią już wszystkie towarzystwa bez
wyjątku, a liczba zgłoszeń jest pokaźna i jak
najlepiej rokuje o powodzeniu wystawy. Ponieważ jednak wystawa
ta powinna zainteresować szerszy ogół i liczy
się także na współudział
osób nie należących do
towarzystw kobiecych –
Tak „Gazeta Olsztyńska” zachęcała do zwiedzenia wystawy…
będzie nie od rzeczy, żeby z programem bliżej
A wszystko zaczęło się jeszcze wcze- zapoznać na łamach pisma. (...) Kto mośniej. W 1910 roku powstało Towarzy- że wystawiać? Każdy, czyja robota ręczstwo Ziemianek na powiat sztumski, sta- na zostanie uznana za odpowiednią, stowiające sobie za cel pogłębianie wia- sowną (dzieci, młodzież, niewiasty).”
I dalej: „Wystawa będzie przenośna” ,
ry katolickiej, ducha polskiego i podnoszenie poziomu życia kobiet wiejskich. otwarta po jednym dniu w Sztumie, StaWkrótce po pierwszej wojnie światowej rym Targu, Postolinie, Mikołajkach, czyzawiązało się Towarzystwo Kobiet Pol- li tam, gdzie powołano Towarzystwa św.
Kingi. Sprzedane po wystawie eksponaty
skich p.w. św. Kingi.
Do najaktywniejszych działaczek Zie- miały zasilić ich budżet.
A teraz o tym, co można było przygomianek i św. Kingi należały hrabina Helena Sierakowska z Waplewa, Wanda tować na wystawę. Wyliczmy dla przykłaDonimirska z Czernina i Maria Donimir- du: robótki ręczne szydełkiem, hafty, naska z Małych Ramz. Prezeską sztumskie- krycia na stoły, bielizna kościelna, rysungo towarzystwa została żona znanego ki, wycinanki, naklejanki, ramki, pisanki ,
kupca Józefa Domańskiego (miał duży ozdoby na choinkę, artystyczne wyroby
sklep obok dzisiejszej apteki na dzisiej- polskie dla dodania wystawie polskości,
szym placu Wolności), bardzo aktywne- a także wyroby i przetwory owocowe.
W grudniowym numerze „Gazety
go w ruchu polskim. W „Gazecie Olszyńskiej” z 1921 roku, informującej o zebra- Olsztyńskiej” ukazała się pierwsza część
niu św. Kingi można przeczytać, że orga- relacji z „Wystawy robót kobiecych na Ponizacja miała na celu „podtrzymywanie wiślu” podpisana: D-Mol . Autorka przyducha narodowego i szerzenie oświaty znaje, że nie obejrzała ekspozycji organiwśród kobiet”. Za tym hasłem kryła się zowanych we wszystkich, czterech miejszeroka działalność – od pogadanek, róż- scowościach, ale w dwóch. Na pewno
nych kursów, przedstawień teatralnych, nie była w Sztumie, bo w swoim tekście
zabaw po prowadzenie bibliotek, świe- utyskuje, że część tutejszych pań nie datlic, przedszkoli czy też organizowania ła swoich prac do wystawiania poza miapielgrzymek (np. do sanktuarium w Pia- sto, dlatego ograniczyła ocenę sztumianek do tego, co dane mu było zobaczyć
secznie – 1920 rok).
Ciekawym pomysłem było zorgani- gdzie indziej.
„Widać masę haftów, atłasowych, anzowanie „Wystawy robót kobiecych na
Powiślu”. I o tym warto napisać szerzej. gielskich, kaszubskich i innych, koronki
klockowe, prace szydełkiem w tiulu, na
Czytamy w „Gazecie Olsztyńskiej”:

siatce, ponet-lace i friwolitety; poduszki
mozolnie szte wełną lub jedwabiem, wypalane i malowane na aksamicie. (...) Koszyki i wazony (...) mnóstwo wycinanek
przedstawiających pawie oczka, serca
góralskie, szarotki górskie, osty lub ptaki.
(...) Przedmioty z drzewa, wypalane, ramy
lepione z szyszek, bukowych orzeszków
i żołędzi.
Dziennika opisuje stoika pań z Nowego Targu, Starego Targu, Waplewa (tu
zwróciła szczególną uwagę na oryginalne kalendarze pogody i tablice przyrodnicze) i Trop.
A jak wypadł Sztum? „Słuchając głosu
publiczności zwiedzającej równocześnie
ze mną, przyznaję im rację, gdy twierdzą,
że wieś miastu nie ustępuje, a że co do
ilości i oryginalności pomysłów stanowczo Mikołajki i Postolin biorą górę”. Jak
widać sztumianki ustąpiły pola koleżankom z tych miejscowości. Dlaczego?
„Pracowite i ładne prace pp. Block,
głównie wypalane w drewnie. Sporą ilość
przedmiotów wystawia p. O. Morawska
(...) na aksamicie. Pani Pohlenz dała dużą, białą serwetę heklowaną. Główna wystawczyni sztumska to p. Goliszowa, których robótek bogatych i pięknych przynajmniej ze 30. Prawie wszystkie hafty
w kaszubskim stylu i mimo nadzwyczaj
porządnej i akuratnej roboty nużą oko
jednostajnością.”
Dodajmy tylko, że Blockowie prowadzili sklep z restauracją na dawnym
Rynku, czyli dzisiejszym placu Wolności.
Aleksandra Morawska to córka cenionego w mieście lekarza, sekretarka koła św.
Kingi, Alma Golisz to matka Maksymiliana, patrona sztumskiej „dwójki”.
Na zakończenie kilka zdań o paniach
z koła w Postolinie. Miały one świetną mentorkę – Marię Donimirską z Małych Ramz. Dzieci z miejscowej ochronki
(czyli przedszkola) przygotowały przedmioty z gliny i papieru, piękne prace dały mieszkanki Ramz, Pułkowic, Postolina
i Michorowa. Piekarska, Bartschowa, Witkowska, Klewiczowa, Wardecka, Klatówna, Pril, Wojkowa, Zblewska, panny Wiśniewskie, Górskie, Gawrońskie, Nowakówny, Przewoska, Gnatowska, Kozłowskie...
Janusz Ryszkowski
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Wkrótce remont „krajówki”
Stara, zniszczona nawierzchnia drogi krajowej na odcinku od mostu do Ronda na Przedzamczu zostanie wyremontowane
w październiku.
Planowo remont nawierzchni drogi krajowej nr 55 w Sztumie odbędzie
się w dniach 11-21 października. Na odcinku na odcinku od mostu do Ronda na
Przedzamczu zostanie sfrezowana stara nawierzchnia i wykonana nowa warstwa ścieralna. Będzie to 390 metrów nowej nawierzchni, która jest w złym stanie
technicznym. Dzięki remontowi poprawi
się komfort podróżowania drogą krajową, a zarządca drogi – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie będzie
ponosiła kosztów tzw. remontów cząstkowych, czyli doraźnych punktowych napraw nawierzchni.
— Wykonanie nowej warstwy ścieralnej jest rozwiązaniem droższym początkowo, ale w perspektywie kilku lat się

zwraca, bo nie trzeba już drogi remontować. — tłumaczy ideę remontu Karol
Markowski, zastępca dyrektora gdańskiego oddziału GDDKiA.
Koszt remontu wyniesie 180 tys.
zł. W czasie robót drogowych, ze względu
na duże natężenie ruchu na tym odcinku drogi krajowej, należy się liczyć z poważnymi utrudnieniami. Remont będzie
wykonywany połówkowo – jedna część
jezdni zostanie zajęta przez pracowników
wykonawcy, a drugą będzie się odbywał
ruch wahadłowy sterowany ręcznie.
Apelujemy do kierowców o przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkości w miejscu prowadzenia prac i poleceń wydawanych przez kierujących ruchem.

Warto przy tej okazji zasygnalizować, że w najbliższych latach w planach
GDDKiA znalazła się przebudowa przejścia drogi krajowej nr 55 przez Sztum.
Stąd decyzja, by nie remontować doraźnie innych odcinków trasy, ponieważ planowana przebudowa zakończy się na wysokości zamku dokładnie w miejscu początku remontowanego odcinka.
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Dłużej w środę

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że od września rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2013/14.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu składania wniosków oraz ich rozpatrywania znajdują się na stronie www.mgopssztum.pl lub
pod numerami telefonów (55)
640 63 51 lub (55) 640 34 30.
W związku tym MGOPS wprowadził nowe godziny obsługi klientów we wrześniu i październiku - od poniedziałku
do piątku (z wyjątkiem środy) w godz. 8.00 – 14.00, natomiast w środy w godz. 9.00
– 17.00.
Jednocześnie przypominamy, że w MGOPS są przyjmowane wnioski od osób ubiegających się o świadczenia z tzw.
funduszu alimentacyjnego. Zachęcamy do niezwlekania z ich
składaniem.

Dzień Dziecka Utraconego

W nawiązaniu do obchodzonego w Polsce Dnia Dziecka Utraconego, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
informuje, że w dniu 15 października wspólnie z parafią św. Anny oraz Szpitalem Polskim w Sztumie organizuje specjalną uroczystość. Dla zachowania pamięci i uczczenia śmierci sztumskich
dzieci przedwcześnie utraconych, w kościele św. Anny w Sztumie
odbędzie się uroczysta msza święta, a następnie ceremonia pochówku na cmentarzu Zajezierze przy mogiłce „Pamięci dzieci
utraconych”.
Uroczystość ta poświęcona będzie również odsłonięciu nagrobku, do wykonania którego zobowiązał się, okazując dobre serce,
sztumski kamieniarz Dariusz Korzeniowski.
Więcej informacji na stronie internetowej www.mgopssztum.pl.

Posiłek dotowany

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej chciałby
przypomnieć rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół o konieczności składania wniosków o pokrycie kosztów posiłków.
Pomoc ta współfinansowana jest w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Przyznanie
pomocy następuje po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego i będzie uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wniosek o tę formę pomocy należy składać w siedzibie
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie.

Porady w Krokusie

11

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do korzystania w z konsultacji, porad
oraz informacji na temat instytucji i osób wspierających osoby/rodziny dotknięte przemocą w rodzinie.
Dyżury członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie pełnione
są w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Punkcie Konsultacyjnym Uzależnień „Krokus” mieszczącym się w przy
ul. Mickiewicza 39 w Sztumie
według harmonogramu:
25 września (środa), 27
września (piątek), 2 października (środa), 4 października (piątek), 9 października (środa), 11
października (piątek), 16 października (środa), 18 października (piątek), w godz. 15.30 –
16.30.
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OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 79
i gospodarczym położonej w Nowej Wsi.
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
Uwaga! Nieruchomość jest obciążona bezumownym
korzystaniem
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.
Termin i miejsce przetargu: 18.10.2013 r. w Urzędzie Miasta
i Gminy Sztum pokój nr 33, o godz. 11.00
Wadium: w wysokości 3280,00 zł netto, należy wpłacić do
15.10.2013 r. na konto BS w Sztumie nr 19 8309 0000 0000
0042 2000 0040
Sztum, dnia 10.09.2013 r.

13

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza II przetarg
nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości
oznaczonych nr 176/3 i 176/8, położonych w obrębie
Sztumskie Pole przeznaczonych pod zabudowę dla
usług turystycznych.
Opis, położenie i oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość położona w obrębie Sztumskie Pole.
Nr ewidencyjny 176/3 i 176/8 o łącznej pow. 1.1219 ha,
Nr Księgi wieczystej: 4036
Cena wywoławcza do II przetargu: 182 300,00 zł netto
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek
VAT w wysokości 23 %
Podstawa sprzedaży: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XXII/198/2012
Sposób sprzedaży: w drodze II przetargu nieograniczonego.
Przeznaczenie:
zgodnie
z
ustaleniami
planu
zagospodarowania przestrzennego nieruchomość mieści
się w terenach zabudowy turystycznej: Uchwała Nr
XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Sztumie.
Uwaga! Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy na
czas nieokreślony
Warunki płatności: Kwota uzyskana w przetargu płatna
przelewem przed zawarciem umowy notarialnej na konto
wskazane przez Gminę.
I przetarg przeprowadzono dnia 31.07.2013 r. – zakończony
wynikiem negatywnym.
Termin i miejsce II przetargu: 18.10. 2013 r. w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Sztum, pokój nr 33, o godz. 10.00
Wadium: w wysokości 18 230,00 zł netto należy wpłacić do
dnia 15.10.2013 r. na konto BS w Sztumie nr 19 8309 0000
0000 0042 2000 0040
Sztum, dnia 10.09.2013 r.

W terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum nie wpłynęły wnioski osób,
którym przysługiwałoby prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2
oraz ust.4 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 w/w nieruchomości przez Gminę
Sztum.
Do przetargu mogą przystąpić osoby prawne i osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie lub osoby zagraniczne
(nieposiadające zadłużeń wobec gminy Sztum), które wpłacą wadium w wysokości i podanym terminie. 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, niewygrania 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 dotyczące przetargu można uzyskać w pok. 43 lub 52 tel. 640 6379 lub 640 6362.
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w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali
mieszkalnych mieszczących się w budynkach nr 3,4,5 i 6 w miejscowości Górki
Opis i położenie nieruchomości: lokale mieszczą się w budynkach
nr 3, 4, 5 i 6 położonych na działkach nr148/81 i 148/83 o łącznej
pow. 4160 m 2 opisanych w KW Nr 6928.
Budynki ogrzewane są ze wspólnej kotłowni mieszczącej się
w budynku nr 4
1) Lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 3 o pow. 48,19 m2
z przynależną piwnicą o pow. 10,07 m2, udziałem 0,0371 do
działki nr148/81 i 148/83 oraz części wspólnych budynków.
Wartość lokalu z udziałem do gruntu i częściami wspólnymi
– wynosi 40370,00 zł
2) Lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 3 o pow. 48,25 m2
z przynależną piwnicą o pow. 10,10 m2, udziałem 0,0354 do
działki nr148/81 i 148/83 oraz części wspólnych budynków.
Wartość lokalu z udziałem do gruntu i częściami wspólnymi
– wynosi 39910,00 zł
3) Lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 3 o pow. 48,75 m2
z przynależną piwnicą o pow. 7,24 m2, udziałem 0,0357 do
działki nr148/81 i 148/83 oraz części wspólnych budynków
.Wartość lokalu z udziałem do gruntu i częściami wspólnymi
– wynosi 40330,00 zł
4) lokal mieszkalny nr 6 w budynku nr 3 o pow. 35,42 m2
z przynależną piwnicą o pow. 2,30 m2, udziałem 0,0240 do
działki nr148/81 i 148/83 oraz części wspólnych budynków
.Wartość lokalu z udziałem do gruntu i częściami wspólnymi
– wynosi 28550,00 zł
5) lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr4 o pow. 60,54 m2
z przynależną piwnicą o pow. 10,10 m2, udziałem 0,0452 do
działki nr148/81 i 148/83 oraz części wspólnych budynków
Wartość lokalu z udziałem do gruntu i częściami wspólnymi
– wynosi 55340,00 zł
Cena zbycia: zostanie ustalona po zastosowaniu bonifikaty, o której
mowa w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIV/254/2009
z dnia 20 marca 2009 r.
Sprzedaż podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. nr
54 poz. 535 ze zm.)
Sposób zbycia: w drodze pierwszeństwa - na rzecz najemcy.
Warunki płatności : przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy
Sztum, BS Sztum nr:
74 8309 0000 0000 0042 2000 0020

6) Lokal mieszkalny nr 7 w budynku nr 4 o pow. 34,41 m2
z udziałem 0,0220 do działki nr148/81 i 148/83 oraz części
wspólnych budynków. Wartość lokalu z udziałem do gruntu
i częściami wspólnymi – wynosi 30140,00 zł
7) Lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 5 o pow. 47,35 m2
z przynależną piwnicą o pow. 9,46 m2, z udziałem 0,0362 do
działki nr148/81 i 148/83 oraz części wspólnych budynków.
Wartość lokalu z udziałem do gruntu i częściami wspólnymi
– wynosi 39580,00 zł
8) Lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 5 o pow. 49,07 m2
z przynależną piwnicą o pow. 7,86 m2, udziałem 0,0363 do
działki nr148/81 i 148/83 oraz części wspólnych budynków.
Wartość lokalu z udziałem do gruntu i częściami wspólnymi
– wynosi 40230,00 zł
9) Lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 6 o pow. 59,24 m2
z przynależną piwnicą o pow. 10,30 m2, udziałem 0,0444 do
działki nr148/81 i 148/83 oraz części wspólnych budynków .
Wartość lokalu z udziałem do gruntu i częściami wspólnymi
– wynosi 53490,00 zł
10) Lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 6 o pow. 49,87 m2
z przynależną piwnicą o pow. 10,10 m2, udziałem 0,0383 do
działki nr148/81 i 148/83 oraz części wspólnych budynków.
Wartość lokalu z udziałem do gruntu i częściami wspólnymi
– wynosi 45050,00 zł
11) Lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr 6 o pow. 59,49 m2
z przynależną piwnicą o pow. 17,20 m 2 , udziałem 0,0489 do
działki nr148/81 i 148/83 oraz części wspólnych budynków
.Wartość lokalu z udziałem do gruntu i częściami wspólnymi
– wynosi 53130,00 zł.

Dodatkowe koszty: nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy
notarialnej i wypisów do księgi wieczystej oraz przygotowania do
sprzedaży.
Przewidywany termin sprzedaży: w terminie 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 10. 09.2013 r.
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Z miasta i gminy

ŻYWA PAMIĘĆ. 1 i 17 września 1939 roku – agresja hitlerowska i sowiecka na Polskę - to w kalendarzu narodowej pamięci
daty szczególne. Żyje bowiem pokolenie, które daje świadectwo tamtych dni. Miejskie i powiatowe uroczystości z udziałem kombatantów, władz samorządowych, młodzieży odbyły
się przed pomnikiem Rodła (na zdjęciu) i obeliskiem pamięci
przy Banku PKO BP.

Gimnazjum nr 1 zorganizowało wieczornicę z okazji Dnia
Sybiraka. Pod Dębami Katyńskimi przed szkołą przedstawiciele
Rodzin Katyńskich, kombatantów, władz gminnych, młodzieży
zapalili znicze pamięci i złożyli kwiaty. Potem był wzruszający
montaż słowno-muzyczno-filmowy przgotowany przez gimnazjalistów.

DRZEWKO ZA MAKULATURĘ. Ekologiczna akcja Miasta
i Gminy Sztum, Nadleśnictwa Kwidzyn, Dziennika Bałtyckiego to ok. 11 ton zebranej makulatury. To nieco mniej niż w poprzednim roku, ale nie powinno to dziwić. Przecież wielu mieszkańców na bieżąco sortuje śmieci i wrzuca papier do osobnych
pojemników. Sztumianie odebrali ok. 2000 sadzonek.

PODZIĘKOWANIE ZA PLON. Gospodarzem dożynek gminnych było w tym roku sołectwo Zajezierze. Msza św. polowa
w intencji rolników, obrzęd dotykowy, podziękowania dla rolników od władz samorządowych, rozstrzygnięcie konkursu
sołectw na najpiękniejszy wieniec, wręczenie Orderów Serca
Matkom Wsi – to najważniejsze punkty święta.

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

