Sztum na czele

Minister Marek Biernacki przekazuje jednostce nowy sztandar.

Sto lat, sto lat…

W przeddzień inauguracji Dni Ziemi Sztumskiej 100-lecie działalności obchodził Zakład Karny.
Trudno nie dostrzec, że stał się cenioną i często ców.
kryje się w tym pewna sym- przekazywaną z pokolenia
Władze samorządowe
bolika. Decyzja o lokalizacji na pokolenie naszą specjal- uhonorowały Zakład Kardużego więzienia była po- nością.
nym medalem Zasłużony
ważnym impulsem dla rozWyrazem uznania dla d l a Z i e m i S z t u m s k i e j .
woju naszego miasta. Po- osiągnięć ZK było nadanie Współpraca między miawstała infrastruktura, na- mu sztandaru. Przekazał go stem a więzieniem jest wipłynęła kadra. Do dziś Za- uroczyście jednostce mini- doczna. Dla jej zaakcentokład Karny jest mocno liczą- ster sprawiedliwości Marek wania burmistrz Leszek
cym się pracodawcą i to ta- Biernacki podczas uroczy- Tabor i dyrektor ZK ppłk Jan
kim - jak to się czasem żar- stości na placu Wolności. Morozowski wręczyli ufuntuje - który nigdy nie zban- Uroczystość zgromadziła dowaną przez gminę nagrokrutuje. Zawód funkcjona- nie tylko wielu znakomitych dę dla Funkcjonariusza
riusza służby więziennej gości, ale także mieszkań- Roku.

Fotoreportaż z Dni Ziemi Sztumskiej – str. 2.

W rankingu publikowanym przez tygodnik samorządowy „Wspólnota”
Sztum znalazł się na pierwszym miejscu w Polsce
w kategorii gmin przemysłowo-usługowych, biorąc
pod uwagę największą poprawę efektywności finansów samorządu w kadencji
2010-2014. Drugie miejsce przypadło Zawierciu,
a trzeci został sklasyfikowany Brwinów.
Autorzy raportu tak komentują wyniki: „Wśród 10
gmin przemysłowo-usługowych, które w najwyższym
stopniu poprawiały swoją
sytuację finansową, znajdują się gminy zlokalizowane w regionie Dolnego
Śląska i Śląska, w których
funkcjonuje duża liczba
przedsiębiorstw przemysłowych. Widoczne są również istotne różnice między
osiąganymi przez gminy
dochodami. Od 2010 roku
największą poprawę w zakresie finansów odnotowano w miejsko-wiejskiej
gminie Sztum położonej
w województwie pomorskim. Gminą od 1998 roku
zarządza burmistrz Leszek
Tabor.”
Autorzy podkreślają,
że Sztum swoją pozycję
zawdzięcza aktywności
w pozyskiwania funduszy
z Unii Europejskiej oraz
prawidłowemu przeznaczaniu środków zwrotnych.
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Przemarsz ulicami Sztumu - początek święta

Jestem z bajki. Sztumskiej…

Urodzinowy tort zdobiły widoki miasta
Zjechali się motocykliści

Narodowe czytanie Sienkiewicza
Trener Bogusław Kaczmarek z żoną

Więcej zdjęć: www. sztum.pl, facebook
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Budowlańcy ruszają do Strefy

W Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, na działce wykupionej przez LS TECH HOMES, rozpoczynają się prace
ziemne pod budowę hali z zapleczem socjalno-biurowym.
produktów eksportowych
do portów Trójmiejskich.
Prezes i założyciel spółki
- Leszek Surowiec - działał
blisko 20 lat w branży budowlanej w USA. Promował
tam m.in. budownictwo
ekologiczne (ang. Green
building), otrzymał szereg
nagród w tym nagrodę burmistrza Chicago. Do projektu zaprosił szereg osób
z wieloletnim doświadczeniem w budownictwie i inTu, gdzie ściernisko i hałdy ziemi ma stanąć hala produkcyjna.
żynierii finansowej.
Firma wdraża na rynek zamówione linie do produk- ków w pierwszym zakładzie
Celem LS TECH HOMES
europejski system lekkich cji paneli kompozytowych, posiadanym przez LS TECH S.A. jest wdrożenie paneli
paneli konstrukcyjnych do laminacji paneli. Dodatko- HOMES w Czechowicach- kompozytowych do budowzastosowań w budowni- wo zakład w Studzienicach Dziedzicach. W roku 2015 nictwa europejskiego wraz
ctwie mieszkalnym i ko- wyposażony będzie w linię spółka zamierza prowadzić z unikalnym systemem łąmercyjnym. Jak czytamy na do produkcji kształtowni- produkcję już w 3 zakła- czeń paneli przy pomocy
stronie internetowej spółki, ków zbrojonych włóknem dach. W wyniku realizacji kształtowników z żywic
jej celem jest budowa za- szklanym w technologii pul- tego przedsięwzięcia spółka zbrojonych włóknem szklakładów produkcyjnych w truzji. Technologie produkcji szybciej będzie mogła opa- nym.
Studzienicach (Śląsk) i Ko- są już opanowane, jako że nowywać rynki Polski cenPrace budowlane w Koniecwałdzie. Oba zakłady uruchomiona została pro- tralnej i północnej a także niecwałdzie mają rozpocząć
zostaną wyposażone w już dukcja paneli i kształtowni- usprawni transport swoich się w październiku.

Będzie to największy obiekt handlowy w mieście

Wielkopolski Fundusz Hipoteczny, przy udziale spółki celowej WFH 21 Sp. z o.o., we wrześniu rozpoczyna budowę obiektu handlowo-mieszkaniowego przy ul. Baczyńskiego.
Jak informuje inwestor, innych najemców z branży
forma architektoniczna przemysłowej. Na pierwobiektu została skompo- szym piętrze znajdować się
nowana z istniejącą zabyt- będzie 15 lokali mieszkalkową zabudową poprzez nych na sprzedaż.
zróżnicowanie wysokości
Mieszkania będą dwubudynku oraz poddasze pokojowe o metrażu od 46w postaci dwuspadowego 55 m kw., wykończone do
dachu. Powstanie obiekt o standardu deweloperskiepowierzchni użytkowej ok. go. Cena m kw. to 2699 zł
3000 m kw., który będzie brutto. Sprzedaż rozpoczęjednocześnie największym ła się 1 września. Informacji
obiektem handlowym w na ten temat udziela: Paumieście. Na parterze zapro- lina Gierej z WFH, tel: 600
jektowano lokale handlo- 078 926, e-mail: paulina.
wo-usługowe. W składzie gierej@wfh.com.pl.
najemców znajdzie się opeDodatkowo przy obiekcie
rator spożywczy Biedronka, powstanie około 80 miejsc Teren dawnej fosy miejskiej, dzięki renowacji murów
obronnych, powstaniu terenu rekreacyjnego i budowie
sklep odzieżowo-przemy- parkingowych.
słowy Pepco, drogeria RossPlanowane zakończenie obiektu handlowo-mieszkalnego zyskuje zupełnie nową
mann, apteka oraz dwóch inwestycji - kwiecień 2015. jakość.

4

Listopadowe wybory samorządowe

Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada 2014 roku. Dotyczą wyboru takich władz jak: radni (gmin, powiatów,
sejmików wojewódzkich), wójt, burmistrz oraz prezydent miasta.
W tym roku po raz pierwszy radnych gmin wyłonimy w okręgach jednomandatowych. Oznacza to, że mandat radnego uzyska jedna osoba, ta która otrzymała największą liczbę głosów w danym okręgu. Dlatego też w głosowaniu
wskazujemy tylko jedną osobę – w wyborach na radnego i jedną w wyborach na burmistrza.
W gminie Sztum wybieramy 15 radnych w jednomandatowych okręgach wyborczych ustalonych Uchwałą nr
XXIV/217/2012 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2012 r.

Jak zostać członkiem komisji wyborczej?

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach. Wykaz oraz adresy dostępne są na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej oraz poszczególnych komisarzy wyborczych.
Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego
lista kandydatów na radnych lub zarejestrowany został kandydat na wójta (burmistrza) w danej gminie.
Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 17.10.2014 r.
W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny
skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta (burmistrza).
Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze gminy
właściwej dla tej komisji i posiada prawo wybierania, tj. osoba, która: jest obywatelem polskim; najpóźniej w dniu
wyborów kończy 18 lat; nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; nie jest pozbawiona
praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu; nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kalendarz czynności wyborczych

17 września (środa) upływa termin na zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych;
7 października (wtorek) upływa termin zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych list kandydatów na
radnych;
17 października (piątek) upływa termin zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na
członków obwodowych komisji wyborczych oraz kandydatów na burmistrza;
7 listopada (piątek) upływa termin na składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;
12 listopada (środa) upływa termin składania przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.
Szczegółowe informacje na temat wyborów znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl,
w tym o uprawnieniach dla osób niepełnosprawnych.
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Negocjacje dla rozwoju

16 lipca w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski zaparafowali Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) dla Miejskich Obszarów
Funkcjonalnych (MOF) województwa pomorskiego - Malborka (w skład, którego wchodzi Sztum),
Słupska, Starogardu Gdańskiego, Chojnic-Człuchowa, Lęborka, Kwidzyna oraz Bytowa.
- Uzgodniono 56 przedsięwzięć o łącznej wartości
około 1 mld zł - mówił marszałek Mieczysław Struk.
- Tematyka jest różnorodna i obejmuje m.in. węzły
transportu zbiorowego, zagospodarowanie odpadów
i wód opadowych, termomodernizację budynków,
aktywizację zawodowo-społeczną, kształcenie zawodo- Przez rok dyskutowano, jakie przedsięwzięcia są najważwe na poziomie wyższym, niejsze dla poszczególnych obszarów.
upowszechnienie edukacji jewództwa Pomorskiego na na terenie Powiśla i Żuław
przedszkolnej czy informa- lata 2014-2020 finansowa- (wraz z działaniami informanego ze środków UE.
cyjno-edukacyjnymi),
tyzację ochrony zdrowia.
Projekty, które dotyczą
- Budowa kolektora deszNegocjacje ZPT trwały ponad rok. W tym czasie ziden- Miasta i Gminy Sztum i były czowego z systemem podtyfikowano przedsięwzięcia, przedmiotem Porozumie- czyszczającym i retencyjnym
wody opadowe.
najważniejsze z punktu wi- nia:
- Mobilny i aktywny kapiNatomiast projekt „Stwodzenia rozwoju MOF, co do
tał
ludzki
w
powiatach
malrzenia sieciowej całorocznej
których został osiągnięty
oferty turystycznej i kulturalkonsensus wszystkich za- borskim i sztumskim,
- Poprawa efektywno- nej w oparciu o Zamek w Malangażowanych partnerów
- zarówno samorządów, jak ści systemów zaopatrzenia borku i Letnią Rezydencję
i sektora gospodarczego w ciepło w Malborskim Ob- Wielkiego Mistrza Zakonu
oraz pozarządowego. Pro- szarze Funkcjonalnym wraz Krzyżackiego w Sztumie”
jekty te uzyskają prioryte- z rozwojem sieci ciepłowni- został ujęty w Stanowisku
Negocjacyjnym Samorządu
tową ścieżkę wyboru i pre- czych,
- Poprawa efektywności Województwa Pomorskiego
ferencje do wsparcia w ramach Regionalnego Pro- energetycznej w obiektach do Kontraktu Terytorialnego,
gramu Operacyjnego Wo- użyteczności publicznej podpisywanego z rządem.

Wszystko dla
Bulwaru
Zarząd Województwa
Pomorskiego (po raz trzeci)
zdecydował o podwyższeniu
dofinansowania projektu
„Podniesienie atrakcyjności
turystycznej Szlaku Zamków
Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku
z atrakcjami turystycznymi
powiatów malborskiego,
sztumskiego, kwidzyńskiego”. Otrzymane dofinansowanie wynosi 75 proc.
kosztów kwalifikowalnych
projektu, czyli maksymalne,
jakie mógł otrzymać.
Kwota dofinansowania
została zatem zwiększona
o 868 649,15 zł, w tym dla
Miasta i Gminy Sztum przypadło 636 418,64 zł.
Przypomnijmy, że projekt realizowany był w partnerstwie z Miastem i Gminą Dzierzgoń, Gminą Stary
Dzierzgoń, Gminą Mikołajki Pomorskie, Gminą Stary Targ, Gminą Malbork,
Miastem i Gminą Prabuty,
Stowarzyszeniem Gmin
Polskie Zamki Gotyckie,
Powiślańską Organizacją
Turystyczną.

Wokół jeziora

Trwają roboty związane z przygotowaniem nawierzchni pod
przedłużenie ścieżki pieszo-rowerowej przy linii brzegowej
Jeziora Sztumskiego (od strony mostku przy ul. Jagiełły do
ul. Kwidzyńskiej).
Wykonawcą robót jest stał zamontowany pomost
firma Przedsiębiorstwo Bu- pływający oraz dwie ławki.
Na Jaszczurowym Wzgódownictwa Przemysłowego
CELBUD – Przemysłówka rzu postawiono sześć noz Kwidzyna. Przewidywany wych urządzeń siłowo-retermin wykonania to koniec kreacyjne fitness, m. in. dwa
stanowiska rowerów, steppaździernika tego roku.
Zakończyła się moder- pera do wzmacniania mięśni
nizacja fragmentu ścieżki nóg, biegacza i dodatkowo
przebiegającej przy terenie po jednym narciarza i orbirekreacyjnym na Zajezierzu. teka. Bardzo się przydają, bo
W ramach tego zadania zo- ćwiczących ciągle przybywa.

Pomost pływający przy terenie rekreacyjnym w Zajezierzu
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Kartki w Bremerwoerde

W czerwcu delegacja naszej gminy w składzie: Gabriela Smolińska, zastępca kierownika Referatu Programów Pomocowych, Współpracy z Zagranicą i Organizacjami Pozarządowymi, Sławomir Michalik i Janusz Ryszkowski gościła
w Bremerwoerde w Niemczech na spotkaniu stowarzyszenia byłych mieszkańców powiatu sztumskiego.
- W takim spotkaniu ło od naszej ostatniej wizyty.
uczestniczyliśmy z Januszem Władze powiatu Rotenburg
Ryszkowskim w 2001 roku, poważnie rozważają jego zaprezentowaliśmy wtedy al- mknięcie (czynne jest w okrebum starych pocztówek sie letnim, rolę przewodników
z mojej kolekcji i zdjęć pana pełnią członkowie stowarzyHenryka Lipskiego „Sztum - szenia) i przeniesienie zbioStuhm” - opowiada Sławomir rów w inne miejsce lub oddaMichalik. - Z przyjemnością nie innemu muzeum. Padło
skorzystaliśmy z ponownego nawet pytanie ze strony pani
zaproszenia do Bremenvoer- wicestarosty, może żartoblide. Niewiele osób spotkali- we, czy nie przypadkiem zbio- Sławomir Michalik ogląda zbiory Sztumskiego Muzeum.
śmy ponownie, czas jest nie- rami nie jest zainteresowany mieszkańców powiatu sztumKartka wspomnieniowa
ubłagany. Ale tak, jak przed pan Sławomir, prowadzący skiego i Miasta i Gminy Sztum.
Spotkanie było okazją do
W roku jubileuszu 600-lecia snucia wspomnień. Pan Willaty, na wieczorku zabawiali Małe Muzeum?
Na spotkanie w Bremen- nadania praw miejskich, któ- ly Blenkle, który wyjechał ze
muzyką przybyłych Gerard
i Hort Sombert (Sombrow- verde przyjechał dr Wie- ry przypada w 2016 roku, ma Nowej Wsi w połowie lat 50.
scy). Skorzystaliśmy z możli- sław Gogan z Muzeum Prus zostać przygotowana rozsze- ubiegłego wieku, opowiawości ponownego zwiedzenia Wschodnich w Ellingen, aby rzona do czasów współczes- dał, że w jego rodzinnego
omówić projekt wspólnego nych wersja wystawy z 2003 domu nic nie pozostało, wieSztumskiego Muzeum.
przedsięwzięcia jego placów- roku - „Sztum Stuhm. Dzieje le miejsc z jego dzieciństwa
Kartka muzealna
Niewiele się tam zmieni- ki, stowarzyszenie byłych miasta do 1945 roku”.
i młodości także przepadło.
W te strony go już nie ciągnie, tak jak dawniej, zdrowie
Na zaproszenie mera zaprzyjaźnionego miasta Val de Reuil delegacja gmina uczestniczyła szwankuje. Ale Polskę odwiedza. - Świetne są sanatoria,
w uroczystych obchodach Święta Narodowego Francji.
z rewolucją Solidarności w nich miła obsługa, biegle
w 1980 roku, która dopro- władająca niemieckim. Mnie
wadziła do demokratycznych to niepotrzebne, bo chodziłem
zmian w Polsce w roku 1989, do polskiej szkoły po wojnie
w Europie Środkowo-Wschod- a po wyjeździe nadal dużo
niej i upadku muru berlińskie- czytałem i mówiłem po polgo. Na zakończenie wystąpie- sku… (Willy Blenkle tłumaczył
nia burmistrz wręczył merowi polskiego na niemiecki dla
Val de Reuil flagę Solidarności. miesięcznika „Der WestpreusWłodarze czterech europej- se” i „Stuhmer Heimatbrief”
Burmistrz Leszek Tabor wręczył merowi Val de Ruil flagę skich gmin odsłonili tablicę teksty dotyczące Sztumu).
upamiętniającą ofiary I wojny
Państwo N. wyjechali wiele
Solidarności.
Gminę reprezentowali: burKulminacyjnym punktem światowej w setną rocznice jej lat później niż pan Willy. Oboje
są na emeryturze. Regularnie
mistrz Leszek Tabor, wiceprze- obchodów święta w rocznicę wybuchu.
Bardzo ciekawym akcen- przyjeżdżają w ojczyste strony,
wodniczący Rady Miejskiej zdobycia Bastylii (14 lipca) były
Waldemar Fierek oraz kie- uroczystości przy pomniku Pa- tem uroczystości w Val de kupili tam mieszkanie. - Sztum
rownik Referatu Programów mięć i Pokój, w trakcie których Reuil były nocne fajerwerki wypiękniał przez ostatnie lata
Pomocowych, Współpracy pozdrowienia od mieszkań- połączone z muzycznym spek- - mówią zgodnie. - W niczym
z Zagranicą i Organizacjami ców Sztumu dla mieszkańców taklem, w trakcie którego ode- nie przypomina miasteczka
z czasów, gdy wyjeżdżaliśmy
Pozarządowymi Ewa Ruczyń- Val de Reuil przekazał bur- grano także hymn Polski.
W czasie wizyty omówiono z Polski. To dobre miejsce, by
ska. Oprócz polskiej delegacji mistrz Leszek Tabor. W swow uroczystościach uczestniczy- im wystąpieniu wskazał na możliwość przyjazdu miesz- powrócić już na stałe. Spokój,
li przedstawiciele partnerskich związki Rewolucji Francuskiej kańców gminy Sztum, którzy zieleń, a i do lekarza blisko…
miast z Riterhude (Niemcy) z walką narodowowyzwoleń- wcześniej gościli w swoich I jeszcze mamy wielu znajoi Workington (Wielka Bryta- czą Polaków oraz haseł „Wol- domach naszych przyjaciół mych w okolicy, jest z kim powspominać młodość.
ność, Równość, Braterstwo” z Francji.
nia).

Z flagą Solidarności do Francji
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Wsparcie do rodzin wielodzietnych

Burmistrz Leszek Tabor i dyrektor MGOPS Sylwia Mackiewicz wręczają Karty
Dużej Rodziny.

Na terenie Miasta i Gminy Sztum
wdrażane są programy wspierające
rodziny wielodzietne. Jak informowaliśmy, jest to rządowy program dla
rodzin wielodzietnych „Karta Dużej
Rodziny” oraz sztumski samorządowy
Program Wsparcia „Rodzina 3+”. Jak do
tej pory sztumskie Karty Dużej Rodziny
odebrało ponad 300 osób. O uprawnieniach, jakie wiążą się z ich posiadaniem, informujemy na stronach: www.
sztum.pl, www.mgopssztum.pl oraz
pod numerem telefonu: 55 640 63 51.

Ekologia dla wszystkich

Miasto i Gmina Sztum realizuje nowy projekt „Eko-senior - edukacja ekologiczna osób starszych z terenu miasta i gminy
Sztum oraz budowanie więzi międzypokoleniowej”.
Uczestnikami projektu są osoby po- osób starszych i dzieci oraz warsztaty wtórnych oraz warsztaty z trenerem.
wyżej 60 roku życia, które mają chęć z efektywnego i twórczego wykorzysta- Na zakończenie zostanie zorganizowana
promować w naszym społeczeństwie nia materiałów wtórnych. Dzieci, które wystawa wszystkich prac wykonanych
ideę ekologii. Zadanie wspierają partne- wezmą udział w warsztatach będą miały podczas realizacji projektu.
rzy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy okazję zdobywać podstawową wiedzę
5 września w Parku Miejskim
Społecznej w Sztumie, Stowarzyszenie na temat ekologii, natomiast seniorzy w Sztumie odbył się festyn ekologiczPrzyjaciele Dzieci oraz Sztumski Cen- dzięki wspólnej pracy z dziećmi zbudują ny dla mieszkańców, propagujący ideę
trum Kultury.
ekologii. Zorganizowano gry i zabawy
więź międzypokoleniową.
Jest to innowacyjny projekt, który
Ponadto w ramach tego przedsię- z nagrodami dla dzieci i seniorów, był
ma na celu pobudzenie aktywności wzięcia odbędą się 3 tematyczne spot- występ zespołu muzycznego oraz pospołecznej, integrację społeczeństwa kania (recykling, ekologiczny tryb życia częstunek.
oraz wzrost świadomości ekologicznej oraz ekologiczne produkty istniejące
Projekt współfinansowany przez Euwśród uczestników projektu. W ramach na rynku), szkolenie na temat produkcji ropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoprojektu zaplanowane są spotkania dla ekologicznych produktów z surowców ju Obszarów Wiejskich.

Wypoczynek w liczbach

z terenu miasta i gminy Sztum przebywało w Ośrodku Marina w Pucku. Ich pobyt sfinansował MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie. W programie były wycieczki do Gdańska, Władysławowa oraz na
53 kolonistów
Półwysep Helski. Koloniści uczestniczyli w szkoleniach i nauce bezpiecznego zachowania się nad wodą, zdobyli podsta-

23
20

wowe umiejętności ratownictwa wodnego. Dzieci brały udział także w zajęciach integracyjnych i sportowych.
dzieci z terenów wiejskich gminy z rodzin o niskich dochodach przebywało na koloni letniej w Domu Harcerza w Gdańsku. Pobyt sfinansowało Pomorskie Kuratorium Oświaty.
dzieci z terenu miasta, które ze względu na swoją sytuację wynikającą z problemów rodzinnych, uczestniczyło w kolonii zorganizowanej w Domu Wczasowym Kolejarz w Złockiem. Finansowało ją Pomorskie Kuratorium Oświaty.
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Od niemego człeka miasto przezwali

Sztum jest miasteczko nieduże, ale bardzo pięknie położone i jest bardzo wesołe. Wielkie jeziora i duże mury ogradzają miasteczko tak, iż się zdaje na wyspie. Powiadają, że gdy Krzyżacy miasto zajęli tylko jednego zastali w nim człowieka, który był
niemową, czy wcale głuchoniemym, więc od tego człowieka miasto przezwali [Stumm po niemiecku znaczy – niemy]. Przed
kilku laty było miasteczko wiele piękniejsze i większe niż teraz: (…) wiele cierpiało. Trzy razy już i zawsze w czwartek przed Zielonemi Świątkami piękne miasto spalono, tak iż z dawniejszych gmachów pozostał tylko jeden kościół i jedna kamienica. Teraz
już tego dnia nie świecą jak przedtem. W dzień ten nikomu bez różnicy wedle rozkazu nie było wolno używać ognia; gotowano
więc wtedy na Przedzamczu (…). 1
tych szczegółów, które przemawiają
chlubnie o tolerancyi polskiej. Z tego
zaś zrobiliśmy prędzej autorowi zarzut,
iż niektóre przedmioty np. szkoły traktował trochę za pobieżnie, - jako też że
nie uwydatnił tej walki, jaką od 600 lat
toczyły w Prusiech obie narodowości
– słowiańska i germańska – nie tylko na
polu bitew, lecz we wszystkich gałęziach
życia. Może umyślnie unikał autor tego
drażliwego przedmiotu, stąd też może
wynikało, iż z opisu wypuścił kilka ostatnich dziesiątek lat.
W każdym razie zostanie książka p.
Schmitta cennym przyczynkiem do historyi Prus Zachodnich a mianowicie
Panorama Sztumu od strony Jeziora Zajezierskiego – lata 30. ub. wieku.
pożądanym nabytkiem dla obeznanych
Zastanówmy się przez moment, co schichte des Stuhmer Kreises, wydana z opisywaną okolicą i interesujących się
by było, gdyby ze wszystkich zapisów w Toruniu w 1868 roku. Tak omówił ją szczegółowo jej przeszłością.3
Warto przypomnieć tekst recenzji
dotyczących przeszłości Sztumu, prze- (Z.C.) na łamach „Gazety Toruńskiej”:
Gdybyśmy ogólny o niej sąd wydać z pierwszej - i przez cały wiek jedynej trwał tylko ten jeden, anonimowego
korespondenta „Gazety Toruńskiej” mieli, to mimo wykazanych w ciągu publikacji książkowej poświęconej dziez 1868 roku? Jakie by miastu dawał sprawozdania usterek, przyznalibyśmy jom ziemi sztumskiej z kilku powodów.
świadectwo, przynosił o nim wyobra- mu, iż przedmiot swój obrobił i przed- Zdaje się dobrze świadczyć o atmosfeżenie? Problem nie jest tak mocno wy- stawił umiejętnie, jasno i bezstronnie. rze naukowej tamtego czasu. Autor
dumany, jak by się na pierwszy rzut oka Szczęśliwie proporcjonalnie połączył omówienia, Zygmunt Celichowski, himogło wydawać. Zwykle mieszkaniec autor historyą całych Prus ze szczegó- storyk związany z Biblioteką Kórnicką,
o przeszłości swojej miejscowości po- łową historyą powiatu sztumskiego wymagał od Schmitta „bezstronności”
trafi powiedzieć kilka zdań, związanych a przez dobrą dyspozycją ułatwił obję- (rozumianej – jak sądzę - jako brak
z legendą, czasem sławnym wydarze- cie całości i odszukanie pojedyńczych tendencyjności). Zdawał sobie zapewszczegółów. (…)
ne sprawę, że żaden historyk nie jest
niem lub postacią.
Co do bezstronności, to jakkolwiek w stanie dać wiernego obrazu tego, co
A co z tymi, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej? Literatura do- nie zgadzamy się z autorem w niejed- działo się przeszłości. Wkrótce zresztą
tycząca Sztumu w porównaniu z innymi nym punkcie np. we względzie pier- Nietzsche odbierze resztki złudzeń znamiastami tej wielkości nie wygląda naj- wiastkowej narodowości wschodniego nym aforyzmem: „Fakty nie istnieją, tylgorzej 2. Zatrzymajmy się na publikacjach Powiśla lub ocenianiu panowania pol- ko interpretacje”.
Dokładnie sto lat po monografii
książkowych, z natury rzeczy łatwiej do- skiego w porównaniu do poprzednich i
następnych rządów, to nie myślimy by- Schmitta, bo w 1968 roku, ukazała się
stępnych.
Zaczęło się dość wcześnie. W 1860 najmniej posądzać go o umyślne tajenie „Ziemia sztumska” autorstwa Wacława
roku władze prowincji pruskiej zleciło lub co gorsza fałszowanie przeszłości. Odyńca, Romana Wapińskiego i Kawszystkim podległym urzędom zie- Owszem chociaż uważa on ziemię Po- zimierza Podoskiego. Rozpoczyna się
miańskim opracowanie historii swych mezańską za litewsko-pruską, dał nam - co znamienne - od roku 1454 – czyli
powiatów. W ten sposób powstała tyle materiału w rozdziale trzecim, iż powstania mieszkańców państwa zakanoniczna praca F. W. F. Schmitta Ge- czytelnik sam sobie sąd zdać może, któ- konnego przeciw Krzyżakom, a kończy
ry zdaniem naszym właśnie na zbicie na latach 60. ubiegłego wieku. Okreso1 „Gazeta Toruńska”, 1868 nr 110.
2Por. M. Biskup, M. Zdzitowiecka, Sztum, w: Studia
hipotezy autora posłużyć musi; - cho- wi 1772 – 1918 poświęcono zaledwie
z historii budowy miast polskich, Warszawa 1957, ciaż wspomina o ucisku religijnym za
9 stron, „walce o narodowe i społeczne
s. 252, przypis 1; W. Szramowski, Dzieje miasta
polskiech czasów, nie zataił umyślnie 3 „Gazeta Toruńska”, 1869 nr 49.
Sztumu w latach 1416-1772, Toruń 2011, s. 17-25.
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wyzwolenie (1918 – 1920)” – 7, okresowi do 1939 roku – 14. W wstępie czytamy „Praca nie może (…) pretendować
do miana pełnej historii rozwoju powiatu sztumskiego w całym omawianych
okresie. Największą wagę poświęcono
zagadnieniom gospodarczym; opracowanie może więc stanowić przyczynek
do ewentualnych bardziej szczegółowych badań nad dziejami powiatu
sztumskiego”. Publikacja jest także dokumentem swojej epoki. Miała ukazywać polskie dzieje tej ziemi i przez wiele
lat dla zwykłych zjadaczy chleba pozostawała w zasadzie jedynym źródłem
wiedzy o regionie.
Z kolei niemiecka publikacja „Der
Kreis Stuhm. Ein westpreussisches Heimatbuch” (Osnabrück 1975) nie tylko,
że była w naszym kraju trudno dostępna, to miała jasno określonego odbiorcę – byłych niemieckich mieszkańców
ziemi sztumskiej i wątki polskie traktowała marginalnie.
Na potrzebę opracowania historii
Sztumu wskazywano od wielu lat. Nie
był to postulat elitarnych środowisk,
pasjonujących się dziejami swojej małej ojczyzny, ale dość szerokiego kręgu
mieszkańców. Świadczyło o tym choćby
powodzenie tomików „Z dziejów Sztumu i okolic”, inicjatywy wydawniczej
Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej. W latach 1997-2010 ukazało się
ich sześć, liczących od 80 do 170 stron.
Wśród autorów przeważali zawodowi
historycy ze środowisk akademickich
Torunia, Gdańska czy Olsztyna, ale nie
brakowało regionalnych badaczy i miłośników historii. Walorem niezbywalnym większości tych artykułów i przyczynków było to, że odsłaniały one jakiś
nieznany element lokalnej historii. Tra-

fiały one do obiegu naukowego.
A im dłużej tak się działo, tym większy pojawiał się apetyt na syntezę dziejów miasta.
W 2011 roku ukazała się praca Wojciecha Szramowskiego „Dzieje miasta
Sztumu w latach 1416-1772”, której
podstawą była wcześniej obroniona dysertacja doktorska. Jej autor, pracownik
Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu,
poświęcił ją - co warto podkreślić - rodzinnemu miastu.
Po tej publikacji naturalne stało się
zainicjowanie przez sztumski samorząd
opracowania historii miasta i gminy następnych wiekach - XIX i XX wieku.
Praca, którą przedstawiamy czytelnikom, składa się z dwóch zasadniczych
części. Prof. dr. hab. Marek Stażewski
zajął się dziejami miasta i gminy – zmianami w ustroju miejskim, gospodarką,
rolnictwem, życiem politycznym i społecznym w latach 1806 – 1945, tematem który poza wyjątkami nie był do
tej pory obecny w literaturze. Dodatkowo pracę utrudniały niekompletne
zasoby archiwalne. Mimo to, na tyle, na
ile było to możliwe, udało się pokazać
rozwój miasta, które w początkach XIX
wieku liczyło około 750 mieszkańców,
by w 1939 roku wzrosnąć niemal dziesięciokrotnie…
Z kolei prof. dr. hab. Józef Borzyszkowski podjął się opisania w tym okresie działalności Polaków – politycznej,
gospodarczej i kulturalnej – z ziemi
sztumskiej. Pokazał to zaangażowanie
możliwie szeroko, bo na tle Pomorza
i Wielkopolski, w różnych kontekstach
i zależnościach, bez których trudno byłoby zrozumieć to, co działo się na Powiślu. W wielu miejscach autor porzuca
suchy dyskurs wykładu dla historycznej

gawędy. Nie kryje przy tym emocji, nie
szczędzi dygresji, bo to dla niego temat
serdecznie bliski. Chętnie sięga po literaturę wspomnieniową, przez co przywołuje postaci, głosy i echa przeszłości.
Suplement do tych dwóch artykułów
stanowią dwa teksty wspomnieniowe –
Otto Kammela, nauczyciela i historyka,
urodzonego w 1893 roku w Przedzamczu, który po I wojnie wyjechał ze Sztumu (studiował i pracował w Berlinie)
oraz Karola Myszki, więźnia Stutthofu,
przymusowego robotnika w majątku
ziemskim w okolicach Starego Targu,
a potem jednego z pierwszych milicjantów w Sztumie. Można powiedzieć, że
Kammel i Myszka to postacie w pewien
sposób symboliczne dla dziejów Ziemi
Sztumskiej w tym okresie.
Mamy nadzieję, że praca „Sztum
1806 - 1945”, łącząca walory naukowe
i popularny wykład, okaże się lekturą
tyleż obowiązkową, co interesującą dla
każdego, kto chce lepiej poznać i zrozumieć dzieje naszej ziemi i jej mieszkańców w tym właśnie okresie. A nawiązując do zacytowanej na początku
notatki prasowej sprzed półtora wieku
– świadczy także o tym, że Sztum odzyskał własną mowę i potrafi o sobie opowiedzieć.
Wypada wierzyć, że nie po raz ostatni. Na opracowanie czekają - historia
po 1945 roku i popularne opracowanie
– od pradziejów do współczesności.
Warto także podjąć prace nad postulowanym przez prof. Józefa Borzyszkowskiego słownikiem biograficznym Ziemi
Sztumskiej. Wszak historię tworzą ludzie…
Wstęp do książki „Sztum 1806 1945”, która wkrótce ukaże się drukiem.

Hala do ćwiczeń sportowych na terenie koszar – lata 30. ub. wieku. Obecnie m.in. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

10

Sztumska Akademia Umiejętności

Rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół podstawowych
z terenu Miasta i Gminy Sztum”. Na stronach internetowych szkół oraz gminy ukazały się ogłoszenia o naborze uczestników i uczestniczek do projektu.
Burmistrz Leszek Tabor zaprasza roZajęcia dydaktyczno-wyrównawcze pomników przyrody, wykonywanie dodziców i uczniów do zapoznania się - służące wyrównywaniu dysproporcji świadczeń).
z ofertą edukacyjną szkół.
edukacyjnych, deficytów w zakresie
Specjalistyczne zajęcia logopedycz- W naszych placówkach jest tyle róż- matematyki i języka polskiego, rozwią- ne - ukierunkowane na usprawnienie
norodnych zajęć, że z pewnością każdy zywaniu problemów w nauce m.in.: narządów mowy (instrukcje słowne,
znajdzie coś dla siebie. Rodzice nie mu- w pisaniu, czytaniu, liczeniu. Prowadzo- ćwiczenia m.in. oddechowe, relaksacyjszą płacić za dodatkowe zajęcia. Zachę- ne między innymi z zastosowaniem gier ne, zabawy artykulacyjne) oraz korygocam do kontaktowania się ze szkołami i zabaw.
wanie zaburzeń fonetycznych i leksykali wychowawcami, aby wybrać wspólnie
Pozalekcyjne zajęcia rozwijające kom- nych.
z dzieckiem interesujące warsztaty.
petencje kluczowe w zakresie języków
Specjalistyczne zajęcia korekcyjnoW ramach projektu organizowane obcych - podnoszące umiejętności języ- kompensacyjne - usprawniające probędą następujące zajęcia:
kowe z języka niemieckiego i angielskie- cesy psychomotoryczne poprzez ćwiZajęcia specjalistyczne dla uczniów go, przez konwersacje. Przełamujące ba- czenia i zabawy terapeutyczne służące
i uczennic zdolnych w bloku humani- riery w mówieniu, zapoznające z kulturą przezwyciężeniu trudności; psychotestycznym - podnoszące wiedzę oraz krajów anglo i niemieckojęzycznych.
rapia, ćwiczenia ogólnie uspakajające
rozwijające w zakresie języka polskiego,
Pozalekcyjne zajęcia rozwijające i aktywizujące.
historii, kultury i sztuki (teatr, film, lite- kompetencje kluczowe w zakresie
Specjalistyczne zajęcia z gimnastyki
ratura, muzyka). Promujące czytanie, matematyki - ukierunkowane na roz- korekcyjnej - usprawniające procesy
pracę nad dykcją, interpretację utwo- wój umiejętności i zaradności mate- psychomotoryczne małej i dużej motorów literackich, kształtujące umiejętno- matycznej, uczące logicznego myślenia ryki, wytworzenie nawyku prawidłowej
ści recytatorskie i teatralne.
poprzez: gry, zabawy, rozwiązywanie postawy. Korygujące wady postawy.
Specjalistyczne zajęcia artystyczne zadań i prowadzenie doświadczeń.
W ramach projektu utworzone zodla uczniów/uczennic zdolnych - rozPozalekcyjne zajęcia rozwijające stało także stanowisko pracy w pełnym
wijające uzdolnienia plastyczne i mu- kompetencje kluczowe w zakresie przy- wymiarze godzin. Posadę otrzymał wyzyczne (np. gra na gitarze). Kształtujące rody - rozwijające wiedzę i umiejętności łoniony w trakcie konkursu wykwalifikoumiejętności wykraczające poza tema- z przyrody i ekologii poprzez: warszta- wany doradca zawodowy, który będzie
tykę przedmiotu, np.: sztuki plastyczne, ty, wycieczki ( badanie, fotografowanie prowadził zajęcia w Szkolnych Ośrodtechniki malarskie.
zjawisk przyrodniczych, lokalizowanie kach Karier, które powstaną w każdej
z czterech objętych projektem szkól
podstawowych.
- Cieszymy się, że w ramach kolejneW ramach projektu pn. „Razem łatwiej. KIS – Sztum”, współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, MGOPS go projektu edukacyjnego, mającego
zaprosił do udziału w Klubie Integracji Społecznej 18 osób.
na celu wyrównanie dysproporcji eduSą to mieszkańcy miasta i gminy, zarówno osoby bezrobotne, jak i niepełno- kacyjnych pozyskaliśmy fundusze na
sprawne. W ramach Klubu uzyskają możliwość udziału w kursach zawodowych, zajęcia pozalekcyjne. Dzięki otrzymanewsparcie psychologa, doradcy zawodowego, radcy prawnego oraz animatora lo- mu dofinansowaniu przeprowadzimy
kalnego poprzez warsztaty edukacyjne dla dzieci i rodziców. Ponadto uczestni- 7455 godzin zajęć oraz wyposażymy
ków odpowiednio przygotuje się do powrotu na rynek pracy. Dzieci klubowiczów 4 sale lekcyjne w nowoczesne multimeobjęte zostaną opieką przy udziale wolontariuszy w czasie trwania zajęć, tak aby dialne pomoce dydaktyczne - dodaje
ich rodzice mogli skupić się na rozwiązywaniu swoich problemów w stworzonych burmistrz.
Termin na złożenie dokumentacji
grupach wsparcia oraz w czasie trwania zajęć aktywizujących.
Pierwsze zajęcia rozpoczęły się w sierpniu. Przedsięwzięcie wspierać będą part- niezbędnej do zakwalifikowania do pronerzy lokalni: Sztumskie Centrum Kultury, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Prze- jektu upływa w dniu 12 września 2014
roku. Deklaracje uczestnictwa i reguwlekle Chorym „Dar Serca” oraz Powiatowy Urząd Pracy.
Więcej na temat projektu można dowiedzieć się w Biurze Projektu, tj. lamin rekrutacji są dostępne w biurze
w MGOPS w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, pokój nr 4, 6, tel. 55 640 63 67, 55 640 projektu, szkołach realizujących projekt,
MGOPS, a także na stronach interneto63 33, e-mail: m.steiniger@mgopssztum.pl.
„Razem łatwiej. KIS Sztum”
wych szkół oraz www.sztum.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zainteresowanych informujemy, że
wszelkie informacje uzyskają Państwo
w Miejsko Gminnym Zespole Oświaty
w Sztumie, nr Tel. 55 640 63.

Wsparcie znajdą w Klubie
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Sukcesy specjalnych kajakarzy

Przed rozpoczęciem wakacji odbyło się podsumowanie zajęć grupy specjalnych kajakarzy. Treningi prowadzone na
Jeziorze Sztumskim przyniosły wymierne efekty.
Cała trzynastoosobowa grupa systematycznie uczestniczyła w treningach. Dwóch
zawodników Klubu Olimpiad Specjalnych,
działającego przy SOSW w Uśnicach, znalazło się w reprezentacji oddziału pomorskiego na IX Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych, które odbyły się
w Katowicach. Nasi zawodnicy startowali
w kajakach turystycznych używanych do
regat w Olimpiadach Specjalnych. Dawid
Chochel zdobył brązowy medal na dystansie 500 m w KT-1, a Marcin Kowalski złoty
na „jedynce” na 200 m. Obydwaj chłopcy
byli bezkonkurencyjni na dwójce. W KT-200
m zdobyli złoty medal, wyprzedzając rywali
po emocjonującej walce na końcu dystansu. W regatach startowało 42 zawodników
z całej Polski. Treningi kajakowe prowadzone były przez Piotra Ciesielskiego i Różę Banasik-Zarańską. Wsparcia udzielali rodzice
oraz wolontariusze.

Zawodnicy trenujący kajakarstwo z trenerami na plaży miejskiej.
- W tym miejscu dziękuję wszystkim,
którzy przyczynili się do zorganizowania
treningów w obecnym sezonie – mówi
Róża Banasik-Zarańska.
Warto dodać, że to właśnie w Sztumie
narodziła się idea wprowadzenia kajakarstwa jako sportu dla osób z niepełno-

Wędrowanie z przygodami

Podczas tegorocznych obchodów Dni Ziemi Sztumskiej po raz pierwszy promowano dwa questy powstałe na zlecenie Miasta i Gminy Sztum.
Pierwszy obejmuje teren Białej Góry, konuje zagadki i trasę oznaczoną na
drugi zaś przenosi nas w historię zamku ulotce, której celem jest pokazanie
krzyżackiego oraz średniowiecznej fosy. atrakcji turystycznych, przyrodniczych
Questing to rodzaj gry terenowej, i historycznych. Każdy quest kończy się
w której uczestnicy poznają region, odnalezieniem skarbu, czyli pieczęci,
rozwiązując zagadki z ulotki. Questy którą należy przystawić/odbić na ulotmają charakter nieznakowanego szla- ce. Jednakże prawdziwym skarbem
ku turystycznego, którego punktami tej zabawy nie jest znaleziona skrzyorientacyjnymi są obiekty w terenie. neczka, ale emocje, które towarzyUczestnik otrzymuje bezpłatną ulotkę, szą szukaniu i rozwiązywaniu zadań,
w której zawarte są instrukcje, często a przede wszystkim informacja o miejrównież mapka trasy, następnie po- scu, które się zwiedza.

Podczas Dni Ziemi Sztumskiej promowano dwa questy – rodzaj gry terenowej

sprawnością intelektualną.
- Pierwsze oficjalne regaty kajakowe
Olimpiad Specjalnych miałam zaszczyt zorganizować w 1995 roku właśnie na Jeziorze Sztumskim. Tak więc za rok obchodzić
będziemy 20-lecie kajakarstwa w Olimpiadach Specjalnych.

Srebrny Andrzej
Andrzej Rogiewicz (LKS Zantyr), podopieczny Bartosza Mazerskiego, zdobył
srebrny medal na 3000 m z przeszkodami
podczas Młodzieżowych Mistrzostwach
Polski w Inowrocławiu.
Wicemistrzostwo kraju to bardzo duży
sukces zawodnika i jego trenera, ale przy
odrobinie szczęścia mogło być jeszcze lepiej. Rogiewicz był bardzo dobrze przegotowany do biegu, który świetnie rozgrywał taktycznie. Cały czas pilnował rywali,
utrzymując się na drugiej, trzeciej pozycji.
Zaatakował na ostatnim okrążeniu i wydawało się, że niezagrożenie dobiegnie do
mety. Wystarczył jednak moment dekoncentracji przy dużej szybkości i zmęczeniu,
aby podczas pokonywania rowu z wodą
nastąpiła dramatyczna wywrotka. Gdy
wydawało się, że już po medalu, Rogiewicz zerwał się jeszcze do walki i mocno
poobijany jako drugi dotarł do mety z czasem 9.01,63.
Zwyciężył Maciej Bielawiec z KS Podlasia Białystok 9.00,84, trzeci był Paweł Szostak z AZS Katowice - 9.04,38.
Mimo że był mocno poobijany, wystartował następnego dnia w biegu na 5000
metrów i zajął wysokie 5 miejsce. Tylko
pogratulować ambicji i woli walki…
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Zostań partnerem programu Rodzina 3+

Burmistrz Leszek Tabor zwrócił się z apelem o przystępowanie do samorządowego Programu Wsparcia Rodzina 3+. Partnerzy tego programu stosują zniżki na oferowane produkty bądź usługi.
Zwracam się do Państwa z propozy- my oraz poprawią jej rozpoznawalność
Liczę na owocną współpracę z Pańcją przystąpienia do Programu Wsparcia na lokalnym rynku
stwem w opisanym powyżej przedsię„Rodzina 3+” w Mieście i Gminie Sztum,
Potwierdzeniem wyrażonej przez wzięciu! Wierzę, że wspólne działanie
który został wprowadzony Uchwałą Nr Państwa woli przystąpienia do Pro- zdecydowanie pozytywnie wpłynie na
XLII/414/2014 Rady Miejskiej w Sztu- gramu będzie wypełnienie formula- wychowanie przyszłych obywateli namie z dnia 13 czerwca 2014 r. z myślą rza i złożenie go w Miejsko-Gminnym szej gminy oraz przyczyni się do aktyo wsparciu rodzin wielodzietnych Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie wizacji rodzin i wyzwolenia kolejnych
i kształtowaniu ich pozytywnego wize- lub przesłanie pocztą elektroniczną inicjatyw społecznych.
runku. Programem objęci są członko- na adres sekretariat@mgopssztum.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące
wie rodzin, w których wychowuje się Formularz dostępny jest na stronach Sztumskiej Karty Dużej Rodziny uzyskatroje i więcej dzieci oraz którzy na stałe internetowych www.sztum.pl , www. ją Państwo na stronach internetowych
zamieszkują na terenie naszej gminy.
mgopssztum.pl w zakładce „Sztumska www.sztum.pl, www.mgopssztum.pl
Przystępując jako partner do Progra- Karta Dużej Rodziny“ oraz w siedzibie w specjalnej zakładce oraz telefonicznie
mu Wsparcia „Rodzina 3+” w Mieście MGOPS w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, pod nr. 55 640 63 51, 55 640 64 30.
i Gminie Sztum, tzn. oferując zniżki na pok. 2,3.
swoje produkty i usługi, wesprzecie PańKolejnym krokiem będzie zawarcie
stwo rodziny wielodzietne mieszkające porozumienia o współpracy w ramach
w naszej gminie. Jestem przekonany, programu. Lista partnerów programu
że uczestnictwo w tym przedsięwzięciu dodatkowo zamieszczona zostanie na
będzie czytelnym znakiem wspólnego stronie internetowej gminy oraz stronie
tworzenia dobrego klimatu dla rodziców MGOPS w Sztumie. Informację o udziai dzieci, a zaoferowane przez Państwa le w Programie będą mogli Państwo
profity pozwolą zwiększyć grono zaufa- umieszczać również we własnych matenych klientów, wzmocnią wizerunek fir- riałach reklamowo - promocyjnych.

13

Kalendarz płatności

Przypominamy o terminach płatności, które przypadają we
wrześniu.
10 września - comiesięczna opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – płatna na nadany dla tej opłaty
indywidualny numer konta bankowego.
15 września - comiesięczna rata podatku od nieruchomości od osób prawnych,
comiesięczna rata podatku leśnego od osób prawnych,
rata podatku rolnego od osób prawnych,
rata podatku od środków transportowych,
rata podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego od
osób fizycznych.
Wpłat należy dokonywać u wyznaczonych inkasentów
lub bezpośrednio 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).

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu
przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas
określony do 3 lat.
Część działki nr 175 obrębie I m. Sztum oraz część działki nr 314 obrębie III m. Sztum z przeznaczeniem na ogródki
przydomowe. Część działki nr 136/9 obrębie Koniecwałd,
gm. Sztum z przeznaczeniem na zagospodarowanie rolnicze - uprawy rolne.
Wykaz został wywieszony na tablicy informacyjnej na II
piętrze w tut. Urzędzie oraz został umieszczone na stronie
internetowej www.sztum.pl zakładka ogłoszenia i wykazy.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy Urząd Miasta i Gminy Sztum, pokój nr 42 (II piętro), tel.
55 640 63 72.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz
umieszczeniu na stronie www.sztum.pl w zakładce Ogłoszenia
i wykazy niżej wymienionych ogłoszeń i wykazów:
1. Wykazy z dnia 14.07.2014 r. o sprzedaży w drodze bezprzetargowej nw. nieruchomości przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:
- działki nr 175/2 o pow. 182 m kw. położonej w Sztumie przy
ul. Wojciechowskiego opisanej w KW GD2I/ 00006730/0,
- działki nr 10/26 o pow. 142 m kw. położonej w Sztumie
przy ul. Słonecznej, opisanej w KW GD2I/00006698/3,
- działki nr 489/2 o pow. 426 m kw. położonej w obrębie
geodezyjnym Uśnice, opisanej w KW GD2I 0000 6693/8.
2. Wykaz z dnia 05.08.2014 r. o sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonym na działce nr 240/1 w Postolinie, opisanej
w KW nr 11524 z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości nr 237.
3. Wykaz z dnia 06.08.2014 r. o sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 9 i gospodarczym, położonym na działce
nr 183 o pow. 1161 m kw., przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie
w Sztumie, opisanej w KW nr GD2I/00006126/3.
4. Wykazy z dnia 14.08.2014 r. o sprzedaży:
- na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w Górkach 2/8 z
udziałem 0,105 do działki nr 148/53 opisanej w KW nr 21447,
- działki nr 60/19 o pow. 1284 m kw. położonej w obrębie
4 Miasta Sztum, opisanej w KW GD2I/00003224/9 z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej osobie, która zamierza ja nabyć.
5. Ogłoszenie o przetargu z dnia 08.08.2014 r. na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 79
i gospodarczym położonym w Nowej Wsi, z działką nr 177/2
o pow. 800 m kw., opisaną w KW nr 8299.
Pełną treść wykazów i ogłoszeń, można pobrać ze strony
www.sztum.pl.
Szczegółowych informacji o sprzedaży ww. nieruchomości
można uzyskać osobiście w pok. 43 lub 52 lub pod nr telefonu 55 640 63 79 lub 55 640 63 62.

Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadoo przyjęciu dokumentu wymagającego udziału mości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu
przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas
społeczeństwa

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r.
poz 1235 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
zawiadamia
o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Kochanowskiego w obrębie I miasta Sztum, przez Radę Miejską w Sztumie uchwałą
Nr XLIV/434/2014 z dn. 29 sierpnia 2014r.
Z treścią dokumentu można zapoznać się w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400
Sztum, w godzinach pracy urzędu.

nieokreślony na podstawie Uchwały Nr XLIV/431/2014 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 29.08.2014 r.
Część działki nr 97 obręb Pietrzwałd gm. Sztum z przeznaczeniem na ogródki przydomowe oraz część działki nr
485/14 obręb II m. Sztum z przeznaczeniem na grunt pod
garaż.
Wykaz został wywieszony na tablicy informacyjnej na II
piętrze w tut. Urzędzie oraz został umieszczone na stronie
internetowej www.sztum.pl zakładka Ogłoszenia i wykazy.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy Urząd Miasta i Gminy Sztum, pokój nr 42 (II piętro), tel.
55 640 63 72.
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Z miasta i gminy

W 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej przedstawiciele sztumskiego samorządu, środowisk kombatanckich, społecznych, politycznych i młodzieży złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Rodła i głazem pamięci
przy PKO. - Składamy także hołd mieszkańcom Ziemi
Sztumskiej, którzy zginęli stając po stronie polskich wartości. Wolność i niepodległość trzeba pielęgnować, ona
nie jest dana raz na zawsze - powiedział m.in. burmistrz
Leszek Tabor.

Od lipca na placu Wolności można oglądać wystawy
fotograficzne. Po laureatach i uczestnikach konkursu na
zdjęcie o tematyce związanej z miastem i gminą swoje prace zaprezentowali słuchacze sztumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczęszczający na zajęcia
prowadzone przez Wacława Bieleckiego. Nie ustępują
w niczym zawodowym fotografikom...

Realizowany jest 3-letni program utwardzania wiejskich
dróg gminnych płytami jumbo. Na to zapewnić trwałość
szlaków, rozmywanych po obfitszych opadach. W tym roku
zmodernizowanych zostanie ok. 10 kilometrów bieżących.
Zakończyły się roboty w Gościszewie i Białej Górze, rozpoczynają w Zajezierzu i Uśnicach.

Miasto i Gmina Sztum gościła delegację z powiatu Rotenburg oraz Heimatkreis Stuhm. Zwiedziła m.in. Małe
Muzeum w kościele poewangelickim, wzgórze zamkowe,
kościół św. Anny i Kino Teatr Powiśle, gdzie pokazano spot
reklamowy miasta i filmik „Żaba ze Sztumu”.
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