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Strategia jako wyzwanie

W 2001 roku radni przyjęli strategię dla gminy. Kończy się jej ważność. Na zdjęciu zrewitalizowany
plac Wolności.
Fot. Ryszard Groth

Sztumski samorząd brał bardzo aktywny udział w pracach nad strategią
rozwoju województwa pomorskiego do
2020 roku.
- Staraliśmy się w niej zapisać ważne dla naszej społeczności sprawy – mówi burmistrz Leszek Tabor. - Teraz musimy opracować taki plan strategicznych
działań dla sztumskiego samorządu. Będzie on potrzebny nie tylko do jak naj-

lepszego wykorzystania środków unijnych oraz tych z budżetu państwa i naszych własnych wygospodarowanych
na inwestycje. To wielkie wyzwanie dla
nas wszystkich, ale dzięki wspólnej pracy temu podołamy.
Str. 3

Kalendarz płatności
Przypominamy o najbliższych terminach płatności:
10 listopada – comiesięczna opłata za śmieci. Przypominamy, że opłata obowiązuje od lipca, jej wysokość
zależna jest od ilości osób zamieszkałych (nie zameldowanych) w gospodarstwie domowym i tego, czy w złożonej
deklaracji, wyraziliśmy wolę segregowania śmieci, czy nie. Opłatę wpłacamy na konto Miasta i Gminy Sztum. Nie
jest potrzebna żadna umowa na wywóz
śmieci, ani książeczka opłat.
15 listopada - comiesięczna rata podatku od nieruchomości od osób prawnych, comiesięczna rata podatku leśnego od osób prawnych, rata podatku rolnego od osób prawnych, rata podatku
od nieruchomości, podatku rolnego,
podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych.
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).

Dar bez kontraktu
24 października stowarzyszenie Dar
Serca otworzyło uroczyście Ośrodek
Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Czerninie i w Sztumie z Dziennym Ośrodkiem
Wsparcia. O czernińskiej inwestycji informowaliśmy od jej początków, zachęcając mieszkańców do wspierania tej
inicjatywy. I można byłoby świętować,
gdyby nie to, że NFZ nie podpisał z Darem Serca kontraktu…
Str. 8-9
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Z miasta i gminy

PASAŻ HANDLOWY

Dobiega końca budowa nowego obiektu na terenie targowiska miejskiego. Budynek pasażu handlowego dobrze wpisuje się w otoczenie i dzięki odpowiednio zaprojektowanej bryle
oraz dobranej kolorystyce sprawia wrażenie lekkości.
Przed zakończeniem prac zostanie wzmocniona murem
oporowym skarpa od ulicy Kochanowskiego.

W DNIU EDUKACJI NARODOWEJ

OBCHODY DNIA DZIECKA UTRACONEGO

zorganizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z parafią św. Anny w Sztumie. Po mszy świętej, na cmentarzu komunalnych w Zajezierzu odbyła się ceremonia pochówku przy mogiłce „Pamięci dzieci utraconych” wraz z poświęceniem nagrobka.

w Kino-Teatrze Powiśle odbyła się uroczystość wręczenia nagród Burmistrza Miasta i Gminy Sztum oraz nagród dyrektorów
szkół i przedszkoli. Nagrody Burmistrza otrzymali: Aldona Ruszkowska, dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie,
Agnieszka Bogucka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie, Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor
Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie, Iwona Psuja, z-ca dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka
w Sztumie, Ewa Adamska, nauczyciel Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, Adelajda Philipp, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Podczas uroczystości wiceburmistrz Alicja Podlewska złożyła serdeczne życzenia pedagogom oraz pracownikom oświaty. Na zakończenie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczestników warsztatów wokalnych SCK.

ZŁOTE GODY

Dziewięć par małżeńskich
z miasta i gminy obchodziło
w sali Urzędu Stanu Cywilnego uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego. Burmistrz
Sztumu Leszek Tabor złożył
jubilatom z tej okazji serdeczne gratulacje i życzenia. Wręczył medale przyznawane
przez Prezydenta RP. Na zdjęciu: Anna i Antoni Mordasiwiczowie, Elżbieta i Andrzej
Rozkwitalscy i Zofia i Reinhard Spalkowe. (Więcej
zdjęć str. 15)
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Decydujemy o wspólnej przyszłości
Przed sztumskim samorządem bardzo ważne i ambitne zadanie – opracowanie „Strategii rozwoju Miasta i Gminy Sztum na
lata 2014-2020”. Taką uchwałę podjęli radni na sesji Rady Miejskiej.
Te lata to ważny przedział
czasowy, bo kończy swoją ważność strategia naszej gminy
przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w 2001 roku. Była ona
punktem odniesienia dla kierunków działania samorządu
w latach pierwszych środków
unijnych dla Polski i polskich
samorządów. Jak wykorzystaliśmy ten czas, ocenią mieszkańcy. Warto jednak podkreślić, że
w tym roku gmina Sztum otrzymała wyróżnienie od Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka za największą liczbę zrealizowanych
projektów unijnych spośród
wszystkich samorządów województwa pomorskiego.
Mamy więc doświadczenie
i umiejętności. Ten kapitał trzeba dobrze wykorzystać w latach 2014-2020. To jest właśnie
nowa perspektywa dużych
środków unijnych dla polskich
samorządów i - jak zapowiadają politycy - prawdopodobnie
już ostatnia.
Sztumski samorząd brał
bardzo aktywny udział w pracach nad strategią rozwoju województwa pomorskiego do
2020 roku. Staraliśmy się zapisać tam ważne dla naszej społeczności sprawy. Teraz musimy
opracować taki plan strategicznych działań dla sztumskiego
samorządu.
Będzie
on
potrzebny nie tylko do jak
najlepszego
wykorzystania
środków unijnych oraz także
tych z budżetu państwa �����
i naszych własnych wygospodarowanych na inwestycje. To wielkie wyzwanie dla nas wszystkich, ale wspólną pracą temu
podołamy.
W naszej strategii musimy
określić misję i główne cele, jakie chcemy osiągnąć. Zdiagnozować słabe i mocne strony
gminy, szanse i zagrożenia, naszą pozycję wyjściową po wielu latach zmian oraz niewykorzystane potencjały i bariery
rozwoju.
Szczegółowej analizie będą
poddane te dziedziny, na roz-

Jednym z elementów pracy nad strategią była ankieta wśród
mieszkańców.

woju których szczególnie nam
zależy, a patrząc w przyszłość
wręcz decydujące o tym, czy
w naszej gminie będzie się jeszcze lepiej żyło. Musimy zastanowić się i określić, co zrobić,
aby aktywniejsi byli mieszkańcy, atrakcyjniejsza przestrzeń
publiczna, rozwijała się nasza
gospodarka.

Nie jest to łatwe, bo żyjemy w czasach wielkich i bardzo
szybkich zmian, które bardzo
trudno uchwycić i przewidzieć.
Sytuacja, tu na ziemi sztumskiej, zależy od naszej lokalnej aktywności, zaradności, pomysłowości, przedsiębiorczości, ale także w bardzo dużym
stopniu od polityki władz neu-

tralnych, rządu i parlamentu.
Te znowu zależą od polityki europejskiej i światowej. Bardzo
to wszystko we współczesnym
świecie jest skomplikowane,
ale narzekać załamywać rąk nie
ma sensu. Trzeba odnaleźć się
w tych uwarunkowaniach i starać się realizować swoje zamierzenia. Temu właśnie ma służyć
strategia rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2014-2020.
Zapraszam
wszystkich
mieszkańców, samorządowców, liderów organizacji, środowiska opiniotwórcze do
wspólnej pracy nad tą strategią, do dyskusji, przedstawienia własnych pomysłów
i oczekiwań.
Decydujemy razem o naszej wspólnej przyszłości.
Strategia Rozwoju Miasta
i Gminy Sztum 2020 – zapraszamy na stronę www.sztum.pl
Leszek Tabor
Burmistrz Miasta
i Gminy Sztum
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Tajemnice murów miejskich
Mury obronne miasta liczyły około 840 metrów. Ich rozbiórka zaczęła się w XIX wieku. Dziś miasto rewitalizuje najdłuższy
zachowany fragment.
Trwają prace na terenie dawnej fosy miejskiej. Na początku usunięto krzewy i wykonano przycięcia pielęgnacyjne drzew. Potem przyszła pora na usunięcie elementów stanowiących relikty
tego miejsca - szaletu miejskiego, schodów, sceny i chodników, jakie pozostały
po miasteczku ruchu drogowego.
W ramach nowych robót budowlanych zamontowano studnie kanalizacji
deszczowej – dzięki której teren fosy zostanie odwodniony.
Trwają roboty ziemne przy odsłonięciu murów obronnych. Przysłonięte były hałdami ziemi, a jeszcze do niedawna garażami. Już nawet teraz, przed renowacją i uzupełnieniem zniszczonych
fragmentów kamieniami, mury prezentują się ciekawie.
Co można o nich powiedzieć, sięgając
w przeszłość. Otóż miasto Sztum zostało
założone jako jedno z najmłodszych na
terenie państwa krzyżackiego (1416 rok).
Wykorzystano do tego celu tereny dawnego przedzamcza, wypełniającego dla
zamku funkcje gospodarcze. Fortyfikacje
przedzamcza stały się następnie umocnieniami miejskimi. To też dość wyjątkowa sytuacja, jak pisze m.in. archeolog
Adam Chęć, zazwyczaj bowiem lokowano miasto, a potem powstawały mury.
Prawdopodobnie umocnienia przedzamcza pochodzą z drugiej połowy XIV
wieku.

Prace przy odsłanianiu muru obronnego w dawnej fosie.

W lustracji z 1565 roku, a więc za czasów przynależności Sztumu do Rzeczpospolitej, wspomina się o murze, który okala miasto i wymaga naprawy. Z kolei z następnej lustracji (1624) można
wyczytać, że umocnienia naprawiono
(Miasto z zamkiem (…) i murem dobrym
z basztami w koło obwiedzione). Mur liczył sobie około 840 metrów. Obecnie
można oglądać jego fragmenty przy ulicy Młyńskiej, Osińskiego i Władysława IV.
Dość prawdopodobne, że wody jeziora
dochodziły kiedyś do samych umocnień.

Trudno dziś wyobrazić sobie wyspę zamkniętą murami i oblaną wodą. Nie wiadomo, jaką wysokość miały fortyfikacje
miejskie, ile liczyły baszt.
W XIX wieku mury miejskie stały się
niepotrzebnym gorsetem dla rozwijającego się miasta. Rozebrano wówczas
bramy miejskie – prowadzące do Sztumu
od strony Kwidzyna i Malborka. Pozyskane cegły posłużyły za materiał budowlany. Zachowały się te fragmenty umocnień, które służyły za mur oporowy lub
stanowiły część innych budowli.

I padł rekord w Iskrze
12 października w stadninie koni
ISKRA w Sztumskim Polu odbył się coroczny hubertus.
Święto
wszystkich
myśliwych,
leśników i koniarzy jest kultywowane
przez rodzinę Gossów nieprzerwanie od
1999 roku. Tradycyjnie już uroczyste obchody otworzył sygnał myśliwski, po którym jeźdźcy przystąpili do gonitwy za lisią kitą. Zgromadzeni goście mogli podziwiać również emocjonujące zmagania zawodników podczas Towarzyskich
Zawodów w Skokach przez Przeszkody
o Puchar Starosty Sztumskiego.
Konkursy skokowe rozegrane zostały
w kilku klasach. Najmłodsi rywalizowali
w klasie mini LL, gdzie najlepsza okazała
się Paulina Mierzejewska na koniu Lotar.

W pozostałych konkursach, dla bardziej
doświadczonych jeźdźców, laureatami
zostali: Jowita Stromowska na koniu Kiler (LL), Roman Murek i jego koń Karst
(L), Krzysztof Hartman na koniu Czaklando (P). W ostatniej, widowiskowej konkurencji, zwanej „potęgą skoku”, po zaciętej walce zwyciężył sztumianin – Krzysztof Nowak na koniu Concorde, który
jednocześnie��������������������������
ustanowił nowy rekord pokonanej przeszkody (175 cm), który jest
najlepszym potwierdzonym przez sędziego PZJ wynikiem osiągniętym w historii powiatu.
Podczas dnia św. Huberta członkowie Stowarzyszenia Miłośników Jazdy
Konnej zaprezentowali odwiedzającym
dyscyplinę sportową jaką jest jeździec-

two, najmłodsi mogli spróbować swoich sił w siodle, zapoznać się z zasadami
hodowli konia wierzchowego oraz funkcjonowaniem stadniny. Zostały zorganizowane przejażdżki na koniu i wyprawy
bryczką do lasu.
Inicjatywa Stajni ISKRA spotyka się
z coraz szerszym odbiorem wśród mieszkańców i na stałe wpisała się w kalendarz
imprez sztumskiej gminy.
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Żłobek Pozytywnej Inicjatywy
15 maluchów uczęszcza do nowo utworzonego żłobka przy ul. Reja 17. Organem
prowadzącym jest Pucka Fundacja Pozytywne Inicjatywy, która realizuje projekt stworzenia
w województwie pomorskim sieci ponad 60 takich placówek.

Dzięki monitoringowi rodzic ma możliwość sprawdzenia, co aktualnie robi jego pociecha.

Placówka przesz����������
ła��������
z pozytywnym wynikiem wszystkie
wymagane prawem kontrole i uzyskała wpis do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych
w Urzędzie Miasta i Gminy
w Sztumie.
8 października odbyło się
spotkanie organizacyjne z rodzicami. Uczestniczył w nim
Leszek Tabor, burmistrz miasta i gminy. Przedstawiciele

puckiej fundacji wręczyli włodarzowi podziękowanie za
pomoc przy organizacji żłobka.
Nowy żłobek mieści się
w odremontowanych salach
na parterze budynku przy ul
Reja 17. Remont pomieszczeń
został sfinansowany ze środków Miasta i Gminy Sztum.
Uczęszcza do niego 15
dzieci. Opieka jest bezpłat-

na, rodzice ponoszą jedynie
koszt wyżywienia. Sale objęte są monitoringiem. Każdy
rodzic ma możliwość podglądu i sprawdzenia, co aktualnie
robi jego pociecha.
W pierwszych dniach
funkcjonowania
placówki
prowadzone były zajęcia adaptacyjne. Maluchy przyzwyczaja������������������������
ły����������������������
się do swoich opiekunów i nowego miejsca.

Medale KEN dla sztumian
Henryka Kaszuba (Zespół
Szkół im. Jana Kasprowicza
w Sztumie), Elżbieta Zdziebłowska (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Uśnicach) oraz Leszek Tabor, burmistrz miasta i gminy Sztum znaleźli się w gronie
wyróżnionych za szczególne
zasługi w dziedzinie oświaty i wychowania. Podczas obchodów wojewódzkich Dnia
Edukacji Narodowej w gdańskim Dworze Artusa odebrali z rąk pomorskiego kuratora oświaty Elżbiety Wasilenko

i wicekuratora Gabrieli Albertin Medale Komisji Edukacji Narodowej.
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Święto patrona
„Młodość
potrzebuje wzorów i przykładów” –
nauczał Jan Paweł II. Dlatego dla sztumskiego gimnazjum Święto Patrona stanowiło kolejną okazję do
kształtowania charakterów
i osobowości.
Tegoroczne święto przypadło w 35. rocznicę wyboru papieża Polaka i w 5. rocznicę nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Sztumie . To wyjątkowe święto społeczność
szkolna rozpoczęła uczestnictwem we mszy świętej.
Następnie odbył się uroczysty apel, który zakończył się
odśpiewaniem hymnu szkoły: Nie lękam się, tak jak nauczyłeś mnie. Miłość to jedyna
droga, dzisiaj już wiem, że gdy
chce znaleźć źródło, to muszę
iść, wytrwale iść ,do góry pod
prąd. W młodych widziałeś
nadzieję na przyszłość, chcę
lecieć ku niebu jak liść. Oswobodzony od wiatru spoglądam przed siebie i wiem, kim
chcę być: miłości piewcą, z odwagą w sercu.
A potem poszczególne
klasy odbywały symboliczną pielgrzymkę – wędrowały według przygotowanej
„mapy” do poszczególnych
punktów, gdzie należało rozwiązać zadania z różnych
dziedzin nauki, ale związane z osobą Patrona. Były zagadnienia z języka polskiego i języków obcych, historii, matematyki, chemii, biologii, geografii, ale także test
sprawności fizycznej i umiejętności muzycznych oraz
plastycznych. Wśród „pierwszaków” zwyciężyła klasa
I A, wśród klas drugich II A,
wśród trzecioklasistów III B.
A na wszystkich uczniów czekały… oczywiście - papieskie
kremówki.
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Zaduszkowa opowieść
- Czy wiedziałam o tym, że był przed wojną pracownikiem Poczty Polskiej w Gdańsku? Że całą wojnę spędził w obozach?
Nie, nie miałam pojęcia, bo nigdy o tym nie wspominał.
Gertruda Borzych utrzymywała kontakty z mieszkającymi
dom obok Morawskimi – Agnieszką, Melanią i Edmundem. Troje samotnych, starszych od niej o prawie dwa pokolenia ludzi.
Pan Edmund, rocznik 1895. Spokojny, małomówny, jakby trochę wycofany. Nikt nie zapraszał go na rocznicowe akademie
w czasach PRL. A przecież mógłby tyle opowiedzieć młodym,
ale czy tylko młodym?
Ojciec – doktor Feliks Morawski posłał go do gimnazjum
w Toruniu. Kiedy skończył siedem klas, powołano go do wojska. Wybuchła pierwsza wojna. Na różnych frontach walczył
od 1914 r. do listopada 1918 r. W rodzinnych papierach znalazła się informacja, że dosłużył się stopnia oficerskiego. Wrócił
do Sztumu, ale nie zagrzał tu długo miejsca. Wyjechał do Gdańska, tam rysowały się bowiem dla niego lepsze perspektywy.
Wstąpił do Wyższej Szkoły Handlowej. Po roku znalazł zatrudnienie w tamtejszym oddziale Banku Związku Spółek Zarobkowych. Przechodził chyba wszystkie stopnie urzędniczej kariery, przez trzy lata był głównym skarbnikiem. I wtedy nadszedł
wielki kryzys. Banki redukowały zatrudnienie. W marcu 1926 r.
pan Edmund został bez pracy.
W znalezieniu nowej pomógł mu Związek Polaków w Niemczech, którego Morawscy byli przecież aktywnymi działaczami. W maju tegoż roku zatrudnił się w Polskim Urzędzie Pocztowo-Telegraficznym. Początkowo jako „siła pomocnicza”, a po
zdaniu egzaminów już jako urzędnik etatowy. Najpierw w PUP
nr 3, który zajmował się wymianą paczek z zagranicą w porcie
gdańskim (tzw. Poczta Morska), był tam zastępcą naczelnika.
Później - 1928 rok - został przeniesiony do PUP Gdańsk 1, głównego urzędu pocztowego. Od 1937 r. pełnił funkcję głównego
skarbnika. Żeni się, rodzi mu się dwoje dzieci.
Nie wziął udziału w obronie Poczty Polskiej (miał wtedy
dwa dni wolnego). Ocalił życie, ale nie uniknął gehenny wielu pocztowców. Już 1 września 1939 r. aresztowało go gestapo, następnego dnia przewieziono do obozu Stutthof. W styczniu 1941 r. trafia do Sachsenhausen – Oranienburg. Tam doczekał końca wojny. 18 maja 1945 r. znalazł się w rodzinnym
Sztumie. Gdy wkrótce potem starał się o posadę na miejscowej
poczcie, napisał w życiorysie, że wrócił „po bardzo wielkich trudach do matki”.
Szczęśliwe zakończenie. Prawie... Oficjalne dokumenty, którym tak niektórzy bezgranicznie ufają, nie mówią wszystkiego. Odszukał żonę Marię zaraz po skończonej wędrówce z Niemiec. Na jego widok zaskoczenie, łzy szczęścia. Nie miała od
niego znaku życia od 1 września 1939 roku. Myślała, że od dawna jest wdową. I łzy rozpaczy. Związała się z kimś przez te samotne lata. Ale znowu mogą być razem. Zacząć z Edkiem od
nowa. Dla niego był to zbyt mocny cios. Wybrał samotność.
- Nie mieliśmy pojęcia, że był żonaty, że miał dwójkę dzieci – mówi Gertruda Borzych. – Brałyśmy go raczej za starego
kawalera. Może to, że jego siostra Aleksandra była też panną,
upewniało nas w tym. On o rodzinie jakoś nic nie wspominał.
Czy Edmund nie wracał wspomnieniami do prawie sześcioletniego pobytu w obozie? Wracał. Ale, jak się wydaje, tylko
w gronie najbliższych. Bronisław Marek, mąż jego siostrzenicy,
sporo z nim na ten temat przegadał podczas rodzinnych odwiedzin w Sztumie. Poprosiłem go, by powrócił do tamtych relacji. Opisał mi następujące zdarzenie ze Stutthofu.

Edmund Morawski spoczął na starym cmentarzu na Przedzamczu, obok
rodziców.

Pewnego dnia esesman przywołał Edka i powiedział mu: „Ja
ciebie poznałem, ty byłeś pracownikiem poczty w Gdańsku. Edek
mówił, że w tej chwili ugięły się pod nim nogi, to już koniec. Ale
Niemiec powiedział: <Od jutra będziesz sprzątał nasze baraki.
To co będzie w moim pokoju na stole, to jest twoje>. W stosownym czasie powiedział Edkowi, że jak będzie apel i będą wywoływali, kto jaki ma zawód, żeby się zgłosił i powiedział jakikolwiek.
To jest jedyna możliwość, aby się stąd wydostać. Tak się stało, ale
Edek został skierowany na budowę następnego obozu. Chyba to
był Oranienburg. Skierowano go do rozładunku cementu z wagonów. 50-kilogramowe worki przenosili przez kładkę na rowie na
plac budowy. Przy kładce stał Niemiec z psem. Jeżeli więzień spadł
z workiem do rowu, to go zastrzelił.
Edek dwa dni pracował. Jako słaby fizycznie skierowany został
do magazynu odzieżowego. Odpowiadał za gospodarkę „ciuchami” więźniów.
Jak sobie tłumaczę, że Edek przeżył to nieprawdopodobne piekło? Miał po prostu szczęście, że trafił na esesmanów – Niemców
niepozbawionych ludzkich uczuć, a był to bardzo rzadki przypadek. Edek – to drugie wytłumaczenie – był bardzo inteligentnym
człowiekiem. Władał doskonale literackim niemieckim. Uważam,
że to robiło wrażenie na oprawcach.
Maria Zientara-Malewska wspomina w „Polakach spod znaku Rodła”, że Edmund Morawski wrócił do Sztumu „schorowany i niezdolny do pracy; (...) utrzymywał się ze skromnej renty”.
Nie jest to informacja do końca ścisła. W archiwum kadr Poczty Polskiej widnieje data przyjęcia Morawskiego do Obwodowego Urzędu Pocztowego w Sztumie w charakterze starszego
asystenta: 1 czerwca 1945 r. Należał do pionierów służby pocztowo-komunikacyjnej. W 1951 roku został kontrolerem. Na
pewno pobyt w obozie mocno odbił się na zdrowiu. W aktach
osobowych znajduje się odpis przekazu pocztowego wysłanego w 1953 r. do sanatorium przeciwgruźliczego w Prabutach,
gdzie Morawski przebywał na leczeniu. Nie ma natomiast informacji o sposobie rozwiązania umowy o pracę. Być może po
pobycie w sanatorium odszedł na rentę. Mimo chorób i obozowych doświadczeń dożył 76 lat.
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Historie bliskie, bo rodzinne i sąsiedzkie
Na prezentację albumu „Gmina Sztum – historie mówione” Piotr Ostrowski przyniósł dokumentację nieistniejącego dziś
wiatraka z Gościszewa, uchwałę o rozwiązaniu Spółdzielni Produkcyjnej Zgoda i starą tablicę z napisem „Sołtys”.

Piotr Ostrowski pokazuje tablicę, która posłużyła do naprawienia fotela.

Do Sali Czekoladowej Sztumskiego Centrum Kultury zostali zaproszeni
uczestnicy projektu, którego celem było utrwalenie najnowszych dziejów poszczególnych sołectw gminy Sztum.
O zdarzeniach z własnego życia opowiadali mieszkańcy podczas spotkań organizowanych w poszczególnych wsiach sołeckich. Prowadził je Andrzej Lubiński, historyk regionalista, wspierany przez Darię
Wojtaś z Urzędu Miasta i Gminy. Uczestnicy dzielili się swoimi wspomnieniami,

pokazywali stare zdjęcia, a czasem także
archiwalne dokumenty. W ten sposób została wywołana nie tylko ich osobista historia, ale także miejsc, z którymi przez lata byli związani.
Fragmenty tych opowieści i część
zdjęć zostały opublikowane w albumie
„Gmina Sztum – historie mówione”. Na
jego prezentację zaproszono wszystkich
uczestników spotkań z rodzinami, a także radnych, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członków Towarzystwa Mi-

łośników Ziemi Sztumskiej.
Oral history, czyli historia mówiona
zdobywa sobie prawo obywatelstwa i coraz częściej zaczyna być traktowana jako
ważne źródło do dziejów współczesnych.
Mówiła o tym dr Izabela Lewandowska,
pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z kolei burmistrz Leszek Tabor podziękował
wszystkim osobom zaangażowanym
w projekt , podkreślając jak ważne jest
utrwalenie losów i dokonań tych, którzy
przybyli z różnych stron na ziemię sztumską po 1945 roku i tych, którzy tkwili tu
od pokoleń.
Atmosfera spotkania sprzyjała temu, by po raz kolejny powrócić do wspomnień. Piotr Ostrowski pokazał dokumentację wiatraka z Gościszewa, uchwałę o rozwiązaniu Spółdzielni Produkcyjnej Zgoda i starą tablicę z napisem „Sołtys”. Przetrwała lata, bo posłużyła jako
element do naprawienia starego fotela.
Bohdan Czarnecki, także z Gościszewa,
przypomniał początki sportu w powiecie,
Piotr Steiniger dramatyczny epizod zaminowania mostów w Postolinie i wkroczenia czerwonoarmistów. Z właściwą sobie
swadą opowiadał Emil Klingenberg. M.in.
jak jego dziadek przestał posyłać dzieci do szkoły w Sztumskiej Wsi, kiedy nauczyciel oprotestował plany budowy zakładu dla chorych na gruźlicę w tamtej
okolicy.

Gdzie jest ten dom?
W związku z sygnałami służb ratowniczych i porządkowych, dotyczących
trudności z dotarciem do określonych
obiektów, wyjaśniamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdy
właściciel nieruchomości ma obowiązek
umieszczenia w widocznym miejscu na
ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.
Na tabliczce umieszcza się również
nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach nie posiadających nazw ulic - nazwę miejscowości. W przypadku, gdy budynek jest położony w głębi ogrodzonej
nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na
ogrodzeniu.

Zignorowanie tego obowiązku jest
traktowane jako wykroczenie, za które
grozi kara grzywny. Warto pamiętać również o tym, że tej samej karze podlega
właściciel, zarządca, który nie dopełni
obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym.
Prosimy wszystkich właścicieli, użytkowników, administratorów budynków
o dopełnienie obowiązku właściwego
oznaczenia nieruchomości.
W celu poprawy informacji o lokalizacji budynków zostanie rozważona możliwość umieszczenia na wjeździe do uliczek wewnętrznych tablic z numeracją
usytuowanych domów.

Tablica z numerami…
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Dar Serca walczy o życie
Decyzja NFZ o nieprzyznaniu Darowi Serca kontraktu medycznego mocno zaskoczyła pacjentów. I samo stowarzyszenie,
którego członkowie nie ukrywają rozgoryczenia.

Ośrodek Rehabilitacyjno –Opiekuńczy w Czerninie.

- Środki
����������������������
finansowe w po���
nad 30 procentach przeniesiono poza powiat sztumski – stwierdza Krystyna Szafrańska, prezes Daru Serca. Dowodem jest rehabilitacja
dzienna, którą świadczyliśmy
od 5 lat, a obecnie pieniądze
na te usługi skierowano na teren tczewski.
Nasi mieszkańcy, wbrew
opinii NFZ o dostępności
i zasadzie konkurencyjności, są pozbawieni tych usług
z powodu trudnego dojazdu
do Tczewa. Dodać należy, że
rehabilitacja ogólnoustrojowa
w warunk���������������
ach ośrodka/oddziału dziennego dotyczy
głównie osób długotrwale
niepełnosprawnych, wymaga
korzystania z zabiegów przez
5 dni w tygodniu w 20-dniowym cyklu. Dojazd na te zabiegi z odległych miejscowości powiatu sztumskiego jest
w tej sytuacji wręcz niemożliwy.
Piętnaście lat
działalności
Stowarzyszenie „Dar Serca” powstało w 1998 r., głównie w celu zorganizowania
i udzielania pomocy osobom
dotkniętym
nieuleczalny-

mi i przewlekłymi chorobami. Wypełniło lukę na rynku
usług zdrowotnych w powiecie sztumskim, tworząc od
2000 r. hospicjum domowe,
następnie (2003) opiekę długoterminową domową i rehabilitację domową, a od 2008
r. rehabilitację ogólnoustrojową w Ośrodku Rehabilitacji
Dziennej. Były to na terenie
powiatu sztumskiego działania pionierskie. W 2010 r.
utworzono Dział Fizjoterapii,
by rozładować długie kolejki
oczekujących na zabiegi rehabilitacyjne w szpitalu. Wówczas pomorski NFZ był zainteresowany
poszerzaniem
usług oferowanym przez Dar
Serca. Ogłoszono nawet dodatkowy konkurs na fizjoterapię ambulatoryjną na teren
powiatu sztumskiego i stowarzyszenie otrzymało finansowanie tych usług, dzięki czemu pacjenci nie ponosili opłat
za wykonywane zabiegi.
- W tym roku, ku naszemu zaskoczeniu, było inaczej – mówi prezes Krystyna Szafrańska. -Sądziliśmy, że
dla NFZ jesteśmy poważnym
partnerem. Realizowaliśmy
usługi rehabilitacyjne w Sztumie, posiadając dobrze zorga-

nizowany obiekt, gdzie na powierzchni użytkowej 120 m
kw. jest 6 gabinetów wyposażonych w nowy sprzęt. W roku ubiegłym poszerzyliśmy
bazę sprzętową, co zwiększyło ilość i jakość oferowanych
zabiegów.
Zaangażowaliśmy
się
w rozbudowę obiektu w Czerninie o powierzchni użytkowej 1000 m kw., stworzyliśmy Ośrodek Rehabilitacyjno
–Opiekuńczy.
Poparcie poza jednym
- NFZ
Wyremontowano i wyposażono w sprzęt rehabilitacyjny 9 gabinetów. Inwestycje wykonaliśmy między innymi z pozyskanych środków od
darczyńców, Samorządu Wojewódzkiego, jednego procenta przekazanego przez
podatników. Wiele prac społecznie wykonali nasi mieszkańcy i firmy. Poparcie dla naszych działań płynęło i płynie
z wielu stron, ale brak tego
zasadniczego - wyrażonego
podpisaniem umowy i finansowaniem zabiegów przez
NFZ.
Nasza oferta była dobrze
złożona, bez potrzeby jakich-

kolwiek uzupełnień, jednak
nie otrzymaliśmy kontraktu,
a część procedury przetargowej została utajniona, choć
ustawa mówi wprost o jawności i przejrzystości postępowania.
Przy pomocy prawników
i życzliwych osób walczymy
z machiną biurokratyczną
i czasem, gdyż rozpatrzenie
naszego odwołania po raz kolejny zostało odroczone. Jest
więc jeszcze szansa, że otrzymamy kontrakt z NFZ i mieszkańcy nie będą musieli płacić
za lecznicze zabiegi rehabilitacyjne oferowane przez nas
i nie będą musieli jeździć na
takie zabiegi aż do Tczewa.
Jeśli oba ośrodki otrzymają kontrakt to pacjent sam będzie decydował, w którym będzie korzystał z zabiegów rehabilitacyjnych. Wtedy deklarowana przez NFZ zasada
konkurencyjności będzie mogła być wcielona w życie. Jest
jeszcze szansa na dodatkowy
konkurs uzupełniający w naszym województwie i mamy
nadzieję, że będzie on dotyczył właśnie usług rehabilitacyjnych.
Tymczasem stowarzyszenie zostało pozbawione głów-
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nego źródła finansowania.
W tej chwili Dar Serca prowadzi działalność statutową, realizując przede wszystkim dotychczasowe formy, takie jak:
długoterminowa opieka pielęgniarska, hospicjum domowe, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i hospicyjnego, prowadząc wolontariat.
Jednak te formy działalności nie pokrywają wszystkich
kosztów funkcjonowania stowarzyszenia. Dotyczy to między innymi zatrudnionych rehabilitantów, kosztów ogrzewania pomieszczeń wyposażonych w pozyskany sprzęt
rehabilitacyjny. Dlatego posiadając dużą bazę lokalową, odpowiedni sprzęt i wykwalifikowaną kadrę stowarzyszenie zostało zmuszone
do wprowadzenia odpłatnych zabiegów i wprowadzenia nowych form działalności.
Kurs na przetrwanie
Jak stowarzyszenie zamierza przetrwać bez środków
z NFZ?
- To trudna dla nas sytuacja, gdyż nie spodziewaliśmy
się, że zamiast koncentrować

się na jakości prowadzonych
zabiegów, będziemy musieli
działać jak komercyjna firma
i poszukiwać masowego
odbiorcy��������������������
– przyznaje Krystyna Szafrańska. - Do tej pory ze specjalistycznych zabiegów rehabilitacyjnych korzystali głównie ludzie schorowani, których nie stać na
odpłatne zabiegi. Teraz czekając na środki z NFZ, musimy zarabiać, więc mając bardzo dobry sprzęt rehabilitacyjny uruchamiamy go także w wersji lajtowej. To znaczy - nie tylko dla osób ciężko
chorych, ale w większości
dla tych o lekkich schorzeniach i dolegliwościach, np.
bólowych lub nawet traktując zabiegi jako usprawniające lub upiększające, np. związane z odchudzaniem. Opłaty
w porównaniu z pobieranymi
przez komercyjne firmy typu
SPA są bardzo małe, po prostu
związane z pokryciem kosztów utrzymania działalności. Chcemy przekonać mieszkańców, że profesjonalni rehabilitanci świetnie realizują
także zbiegi relaksacyjne i inne. Stąd nasza wzmożona ak-

tywność informacyjna, w tym
w internecie, na facebooku,
a także bezpośrednie spotkania i promocje. Ponadto planujemy dalszy rozwój usług,
które będą realizacją celów
statutowych stowarzyszenia,
w tym szerokiej gamy oferty
związanej z profilaktyką.
Stowarzyszenie powstawało z myślą o ludziach schorowanych i starszych, i dalej
ta sfera działalności stowarzyszenia jest priorytetowa.
Tym bardziej wydaje się, że to
słuszna tendencja, gdyż społeczeństwo się starzeje, a ludzie młodzi są zapracowani,
zajęci swoimi sprawami i nie
mogą poświęcić tyle czasu
i troski, ile wymagają ich starsi i często schorowani rodzice.
- Dlatego utworzony
w Sztumie Dzienny Ośrodek
Wsparcia wydaje się być skazany na sukces. Już wkrótce jednak okaże się, jakie
będzie powodzenie����������
tej oferty. Podobnie, jak dowiemy się
także o decyzji NFZ i tym samym dalszych losach jednego z najprężniejszych sztumskich stowarzyszeń – dodaje
Krystyna Szafrańska.
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Akademia Zdrowego
Przedszkolaka
Publiczne Przedszkole nr 1
w Sztumie włączyło się do ogólnopolskiej akcji – Akademia
Zdrowego Przedszkolaka.
W ramach akcji, przez cały rok szkolny, przedszkole będzie realizowało z dziećmi zabawy i zajęcia z cyklu „Piramida Żywienia Przedszkolaka”. Będą to
cztery bloki tematyczne: jesienny, zimowy, wiosenny i letni.
W październiku rozpoczęła się pierwsza - jesienna część
- pod hasłem „Zboża zjadamy, energię z nich mamy”. Są
to warsztaty, podczas których
dzieci poznają najniższe i najważniejsze piętro piramidy,
w którym znajdują się pieczywa, kasze, ryże i makarony oraz
kolejne piętro z roślinami strączkowymi, nasionami, orzechami i tłuszczami. Jednym słowem
przedszkolaki wzbogacają swą
wiedzę o produktach, które dostarczają energii potrzebnej do
codziennych aktywności.
Dowiadują się, z których
produktów powinny czerpać tę
właściwą energię, a których produktów unikać. Dodatkowo poznają źródła pochodzenia i proces powstawania niektórych
produktów, np. chleba. Przedszkolaki pod okiem nauczycielek piekły chlebki z nasionami
a potem z apetytem pałaszowały je. Mamy nadzieję, że realizacja tego programu pozwoli
wykształcić w przedszkolakach
zdrowe nawyki żywieniowe.
Zapraszamy do przyłączenia się do akcji rodziców a także
wszystkich zainteresowanych
i odwiedzenia strony internetowej Akademii: www.zdrowyprzedszkolak.pl

Sałatka jesienna

Składniki: pół kapusty pekińskiej 2 marchewki 2 mandarynki 3 łyżki orzechów włoskich
3 łyżki pestek dyni 3 łyżki jogurtu naturalnego
Przygotowanie: Kapustę pokroić, obrane marchewki zetrzeć (na cienkich oczkach),
mandarynki pokroić w kostkę.
Wszystkie składniki wymieszać,
dodać posiekane orzechy i pestki dyni oraz jogurt. Smacznego!
(www.zdrowyprzedszkolak.pl)
Ćwiczenia w gabinecie kinezyterapii.
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Trzy rodziny w projekcie
Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2013 roku w projekcie systemowym biorą udział trzy rodziny z naszej gminy doświadczające
problemów opiekuńczo-wychowawczych. Osoby te objęte są wsparciem asystenta rodziny, psychologa, pracownika
socjalnego a także pomocą finansową.
Każda z rodzin otrzymuje miesięcznie 12- godzinne indywidualne wsparcie asystenta rodziny w miejscu zamieszkania. Członkowie rodziny swobodnie
rozmawiają o swoich problemach w zaciszu domowego ogniska. Asystent zachęca do wspólnego spędzania czasu,
aby poprawić relacje w rodzinie. Prowadzi gry i zabawy edukacyjne, które wpływają na prawidłowy rozwój dzieci. Motywuje małżonków do wspólnego zajmowania się dziećmi i pomaga w rozwiązywaniu konfliktów. Uczy planowania wydatków i gospodarowania pieniędzmi.
Pomaga w przygotowywaniu zdrowych
posiłków oraz w systematycznym wypełniania obowiązków domowych. Wspiera swoich podopiecznych w podejmowaniu aktywności społecznej i zachęca
bezrobotnych do podjęcia pracy.
Rodziny uzyskują po 5 godzin w miesiącu poradnictwa psychologicznego.
Psycholog prowadzi terapię rodzinną,
która ma na celu zwiększenie kompetencji i umiejętności wychowawczych oraz

poprawę organizacji życia rodzinnego. Pomaga w zwalczaniu problemów
psychologicznych, podniesieniu poziomu samokontroli, radzenia sobie z lękami oraz stresem. Przez terapię poprawia się zdolność tworzenia więzi rodzinnych oraz umiejętność wyrażania swoich
uczuć i potrzeb. W wyniku czego wzrasta
samoocena uczestników, powstaje większa motywacja do działania. Ułatwia to
komunikowanie się z otoczeniem i szukanie zatrudnienia.
Pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie świadczy pracę socjalną na rzecz rodzin biorących udział w projekcie. Prowadzi działania, których celem jest usamodzielnianie
osób i rodzin, pomoc w odzyskiwaniu
bądź wzmacnianiu zdolności do funkcjo-

Nie dla przemocy

Nie przechodźmy obojętnie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie od września
realizuje projekt „Przemocy mówimy
NIE”, w ramach Programu Osłonowego
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
Informujemy, że od września do listopada można skorzystać z konsultacji, porad członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz informacji na temat instytucji i osób wspierających osoby/rodziny dotknięte przemocą w rodzinie.
Ponadto w październiku osoby doświadczające przemocy mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji i porad psychologicznych oraz prawnych.
W listopadzie zostanie utworzona
grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Grupa wsparcia będzie
prowadzona przez psychologa i specjalistę ds. przemocy. Natomiast w grudniu zostanie zorganizowany kurs samoobrony oraz uroczyste spotkanie podsumowujące realizację projektu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z apelem do wszystkich
mieszkańców o pomoc w udzieleniu niezbędnego wsparcia osobom pozostającym
bez dachu nad głową bądź samotnym czy niepełnosprawnym wymagającym
pomocy, zwłaszcza w trudnym okresie zimowym.
Zima stanowi szczególne zagrożenie
dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych i starszych żyjących samotnie.
Wszystkim bezdomnym nie posiadającym schronienia Ośrodek zapewnia miejsca noclegowe i ciepły posiłek,
a osobom starszym czy niepełnosprawnym pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.
Zwracamy się z gorącą prośbą o zgłaszanie do Policji, Straży Miejskiej lub
Ośrodka Pomocy Społecznej wszelkich
informacji dotyczących takich osób (tel.
997, 55-640-26-48, 640-63-32, 640- 6333). Może to uratować czyjeś życie, dlatego warto zainteresować się ludźmi, których spotykamy na ulicy!
Tylko wspólne działania podejmowane przez lokalną społeczność na rzecz
osób bezdomnych i potrzebujących mo-

nowania w społeczeństwie (np. organizowanie wsparcia środowiskowego, organizowanie porad i konsultacji specjalistycznych, pomaganie w uzyskaniu pomocy finansowej w trudnych sytuacjach
życiowych, udzielanie informacji, pomoc
w uzyskaniu zatrudnienia).
27 listopada 2013 roku o godz. 10
w Sztumskim Centrum Kultury odbędzie się konferencja podsumowująca realizowany w ciągu ostatnich 5 lat przez
MGOPS w Sztumie Program aktywizacji
społeczno-zawodowej w gminie Sztum
WCZORAJ DZIŚ JUTRO, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL 2007-20013.

gą przyczynić się do zminimalizowania
zagrożenia, jakie niesie okres zimowych
chłodów!
Z góry dziękujemy za okazane zainteresowanie i pomoc w niesieniu koniecznej pomocy!
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Informacja dla mieszkańców
nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego
Pomocy
Społecznej
w Sztumie informuje, że
w celu uzyskania dostępu do
bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osoby nieubezpieczone mogą starać się o wydanie decyzji, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres do 90
dni.
Tak stanowi art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008
Nr.164 poz. 1027 z późn. zm.)
Decyzję w tej sprawie wydaje Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - po przeprowadzeniu
rodzinnego wywiadu środowiskowego, przedłożeniu dokumentów potwierdzających
obywatelstwo polskie, udoku-

mentowaniu zamieszkiwania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdzeniu spełniania kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej, stwierdzeniu braku występowania dysproporcji
pomiędzy wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby/rodziny.
Objęcie prawem do świadczeń opieki zdrowotnej może
nastąpić na wniosek osoby nieubezpieczonej, a w sytuacjach
nagłych na wniosek zakładu
opieki zdrowotnej udzielającej
świadczeń medycznych, który to należy złożyć w siedzibie
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sztumie.
W przypadku dzieci realizujących obowiązek szkolny o objęcie ubezpieczeniem
zdrowotnym należy zgłosić się

do szkoły, w której dziecko się
uczy.
Informujemy również, iż
kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu (czyli okres 6 tygodni od dnia porodu) są uprawnione do korzystania bezpłatnie ze wszystkich świadczeń
opieki zdrowotnej. Prawo to
nie ogranicza się do świadczeń
udzielanych w związku z ciążą,
porodem czy połogiem.
Szczegółowy katalog osób
podlegających
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oraz wskazanie na kim ciąży obowiązek zgłoszenia i odprowadzenia składki na ubezpieczenie zdrowotne określa wspomniana ustawa z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

11

Zaproszenia dla
seniora
Projekt „Kawa dla Seniora”
skierowany jest do osób 60+
i realizowany na terenie miasta i gminy Sztum od października 2010 r. Z zaproszeń
na kawę lub herbatę skorzystało 124 seniorów. Uczestnicy projektu mają możliwość
skorzystania z kawy lub herbaty za 1 zł., w dwóch wybranych przez siebie lokalach
na terenie miasta Sztum - restauracja Roma i pizzeria Roma.
Wszystkich seniorów, którzy są chętni do skorzystania
z zaproszeń, informujemy,
że po ich odbiór mogą zgłosić się w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sztumie, pok. nr 5, tel. 55640-63-32.

12
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Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości lokalowej z pomieszczeniem gospodarczym, położonej
w miejscowości Piekło, w budynku oznaczonym nr 29, z udziałem do gruntu oznaczonego nr 124/1 przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości lokalowej.
Opis i położenie nieruchomości: pomieszczenia w budynku nr 29 o pow. 43,51 m2 z przynależną piwnicą o pow. 13 m2, pomieszczeniem
przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 18,01 m2 z udziałem 0,3454 do działki nr 124/1 o pow. 1505 m 2, które zgodnie z postanowieniem
AB 674.3.26.2.2013 Starosty Sztumskiego z dnia 03.06.2013r. nie stanowią samodzielnego lokalu mieszkalnego .
Oznaczenie nieruchomości: nr księgi wieczystej: GD2I/00014218/4.
Cena sprzedaży: 23 250,00 zł
Podstawa zbycia: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIV/320/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Ustalenie ceny zbycia: cena sprzedaży zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 2 i 10 oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. nr 177 poz. 1054 ze zm.)
Przeznaczenie: poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości lokalowej mieszczącej się w budynku nr 29 w miejscowości Piekło.
Sposób zbycia: sprzedaż w drodze bezprzetargowej.
Warunki płatności: ustalona cena płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnejna konto wskazane przez sprzedawcę.
Dodatkowe koszty: nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej, wpisów do księgi wieczystej oraz przygotowania nieruchomości
do sprzedaży zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie nr XXXIV/254/2009 z dnia 20 marca 2009 roku.
Przewidywany termin sprzedaży: w okresie ważności wyceny.
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 15.10. 2013 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu
nieruchomości położonych w obrębie Sztumskie Pole
oznaczonych nr 106/12 i 106/14 do sprzedaży w drodze
przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości
przyległych, posiadających dostęp do nieruchomości
wykazanych do sprzedaży.

Opis i położenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa
niezabudowana położona w obrębie Sztumskie Pole.
Oznaczenie nieruchomości: wg nr księgi wieczystej:
GD2I/00002511/1; wg ewidencji gruntów: działka nr 106/12
o pow. 441 m2 i nr 106/14 o pow. 269 m 2
Cena wywoławcza: 8520,00 zł
Podstawa zbycia: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XXXIV/321/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
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 (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. nr 177 poz. 1054 ze zm.)
Przeznaczenie: nieruchomości te mogą poprawić warunki
zagospodarowania nieruchomości przyległej osobie, która nabędzie
je w wyniku przetargu.
Sposób zbycia: sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego
do właścicieli przyległych 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 zgodnie z Uchwałą Rady
Miejskiej w Sztumie nr XXXIV/254/2009 z dnia 20 marca 2009 roku.
Przewidywany termin przetargu: grudzień 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 15.10.2013 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu
nieruchomości położonej w obrębie Sztumska Wieś
oznaczonej nr 255 do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Opis i położenie nieruchomości: Nieruchomość gruntowa
niezabudowana położona w obrębie Sztumska Wieś ze zbiornikiem
wodnym.
Oznaczenie nieruchomości: wg nr księgi wieczystej:
GD2I/00002551/3; wg ewidencji gruntów: działka nr 255
o pow. 700 m2, sklasyfikowana jako N – nieużytek.
Cena sprzedaży: 4200,00zł
Podstawa zbycia: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XXXIV/323/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Ustalenie ceny zbycia: cena sprzedaży zwolniona z podatku VAT
zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. nr 177 poz. 1054
ze zm.)
Przeznaczenie: poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości oznaczonej nr 253/1.
Sposób zbycia: Sprzedaż w drodze bezprzetargowej.
Warunki płatności: Ustalona cena płatna jednorazowo przed
zawarciem umowy notarialnej na konto wskazane przez sprzedawcę.
Dodatkowe koszty: Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy
notarialnej, wpisów do księgi wieczystej oraz przygotowania
nieruchomości do sprzedaży zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
w Sztumie nr XXXIV/254/2009 z dnia 20 marca 2009 roku.
Przewidywany termin sprzedaży: w okresie ważności wyceny.
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 15.10.2013 r.
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Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego
sprzedaży na rzecz najemcy, w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Sienkiewicza
nr 4 i przy ul. Czarnieckiego nr 2 w Sztumie wchodzących
w skład gminnego zasobu.

Opis i położenie nieruchomości:
1. Lokal mieszkalny nr 8 o pow. 48,80 m2 w budynku przy ul.
Sienkiewicza nr 4 w Sztumie, z udziałem 0,092 do działki nr 351
o pow. 721 m2 oddawanym w użytkowanie wieczyste; nr księgi
wieczystej 1217
Wartość lokalu z udziałem do gruntu:70 150,00 zł
Wysokość pierwszej opłaty za oddanie udziału do gruntu w użytkowanie wieczyste:
25 % wartości + podatek VAT 23%
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste udziału do gruntu: 1%
wartości + podatek VAT 23%
Opłata roczna może być aktualizowana na podstawie przepisów
ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 42,67 m2 z przynależną piwnicą
o pow. 11,20 m2 w budynku przy ul. Czarnieckiego nr 2 z udziałem
0,079 do działki nr 278 i 277 o łącznej pow. 1755 m2 sprzedawanym
na własność; nr księgi wieczystej 19345
Wartość lokalu z udziałem do gruntu: 51 110,00 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
2004r. ( Tekst Jednolity z 2011 r. Dz. U. nr 177 poz. 1054 ze zm.).
Sposób zbycia: w drodze pierwszeństwa nabycia na rzecz najemcy.
Warunki płatności : przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy
Sztum, BS Sztum nr:
74 8309 0000 0000 0042 2000 0020
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 15.10.2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu przeznaczonych do dzierżawy
w drodze bezprzetargowej
Podstawowe informacje o przedmiocie dzierżawy na czas
określony do 3 lat: część działki nr 109/135 położonej w obrębie Barlewice, gm. Sztum z przeznaczeniem na uprawy rolne;
część działki nr 464/7 położonej w obrębie II m. Sztum
z przeznaczeniem na zabudowany punkt gromadzenia odpadów (nieczystości stałych).
Wykazy został wywieszony na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy (II piętro) oraz został umieszczony 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 63 72.

Siła dobrych serc
27 września w Uśnicach działalność zainaugurowało Stowarzyszenie ,, VIS – Siła Dobrych Serc”.
Stowarzyszenie powstało z potrzeby i chęci niesienia pomocy
niepełnosprawnym dzieciom.
Jest organizacją działającą non – profit. Skupia wokół siebie
ludzi dobrych serc, którzy kierując się słowami Alberta Einsteina
,,Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”, postanowili wspólnie pomagać niepełnosprawnym dzieciom cierpiącym na
różne schorzenia i zaburzenia rozwoju.
Wielu naszych podopiecznych spędzi całe życie na wózku inwalidzkim. Wielu z nich nigdy nie będzie mówić, słyszeć, widzieć,
funkcjonować samodzielnie bez stałej opieki drugiej osoby. Każde z tych dzieci potrzebuje odpowiedniego leczenia i stałej rehabilitacji. Nie chcemy, aby została utracona jakakolwiek szansa na
ich rozwój. Stworzymy dla nich miejsce, w którym uzyskają fachową pomoc. Wiemy, jak daleko muszą jeździć, aby z niej skorzystać.
Dlatego pragniemy to zmienić. Dać im wykwalifikowanych terapeutów i najlepszy sprzęt tu na miejscu.
- Zachęcamy do współpracy – mówi prezes Karolina Kuczyńska. - Razem możemy sprawić, aby niepełnosprawne dzieci poczuły radość z życia a ich rodzice odzyskali wiarę w drugiego człowieka. Bądź jednym z ,,Dobrych Serc”.
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Świętowali złote gody w USC

Krystyna i Eugeniusz Cebulowie, Renata i Hubert Licznerscy, Krystyna i Manfred Kukwowie.

Stanisława i Franciszek Dziedowiczowie

Anna i Antoni Mordasiwiczowie

Helena i Jan Wojtaccy

Helena i Jan Żłobeccy
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